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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่

ดําเนินการโดยใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิใหนํา
พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชบังคับ 

ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กําหนดข้ึน
เพ่ือคุมครองผูบริโภค 

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดใน
หมวด ๔ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๑๒ ก/หนา ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
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“ธุรกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมในทางแพงและ
พาณิชย หรือในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔ 

“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใช
วิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมที่กระทําข้ึนโดยใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน 

“ขอความ” หมายความวา เร่ืองราว หรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบ
ของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่ส่ือความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง
หรือโดยผานวิธีการใดๆ 

“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร 

“ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือ
สัญลักษณ อ่ืนใดที่สรางข้ึนใหอยู ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
และเพ่ือแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ระบบขอมูล” หมายความวา  กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

“การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา 

“ผูสงขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสกอน
จะมีการเก็บรักษาขอมูลเพ่ือสงไปตามวิธีการที่ผูนั้นกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสราง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทน
บุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ผู รับขอมูล” หมายความว า  บุคคลซึ่ งผู ส งขอมูลประสงคจะส งขอมูล
อิเล็กทรอนิกสให และไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“บุคคลที่เปนสื่อกลาง” หมายความวา บุคคลซึ่งกระทําการในนามผูอ่ืนในการสง 
รับ หรือเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นที่เก่ียวกับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอ่ืนใด ซึ่งยืนยัน
ความเชื่อมโยงระหวางเจาของลายมือช่ือกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เจาของลายมือช่ือ” หมายความวา ผูซึ่งถือขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสและสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสนั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น 

“คูกรณีที่เก่ียวของ” หมายความวา ผูซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยขึ้นอยูกับ
ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล 
ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดําเนินงานของรัฐไมวาในการใดๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึง

มาตรา ๓๑ จะตกลงกันเปนอยางอ่ืนก็ได 
 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
   

 
มาตรา ๗  หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของ

ขอความใดเพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 
มาตรา ๘  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให

การใดตองทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทํา
ขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไม
เปล่ียนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง
แลว 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการปดอากรแสตมป หากไดมีการชําระเงิน
แทนหรือดําเนินการอื่นใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานของ
รัฐซึ่งเก่ียวของประกาศกําหนด ใหถือวาหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะ
เปนตราสารนั้นไดมีการปดอากรแสตมปและขีดฆาตามกฎหมายนั้นแลว ในการนี้ในการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการของหนวยงานของรัฐดังกลาว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทาง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปไวดวยก็ได๒ 

                                                 
๒ มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๙   ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือ ช่ือในหนัง สือ  ให ถือว าขอมูล

อิเล็กทรอนิกสนั้นมีการลงลายมือช่ือแลว ถา 
(๑) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือช่ือ และสามารถแสดงไดวาเจาของ

ลายมือช่ือรับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นวาเปนของตน และ 
(๒) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เช่ือถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ

สรางหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณ ี
วิธีการที่เช่ือถือไดตาม (๒) ใหคํานึงถึง 
ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใชวิธีการหรืออุปกรณในการระบุตัวบุคคล 

สภาพพรอมใชงานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑเก่ียวกับลายมือช่ือที่กําหนดไวใน
กฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติตาม
กระบวนการในการระบุตัวบุคคลผูเปนสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ วิธีการที่ใช
ในการระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ชวงเวลาที่มีการทําธุรกรรมและ
ติดตอส่ือสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทํา จํานวนครั้งหรือความสม่ําเสมอ
ในการทําธุรกรรม ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ มูลคาของธุรกรรมที่ทํา หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดตอส่ือสาร๓ 
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ดวยโดยอนุโลม๔ 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดใน

สภาพที่ เปนมาแต เดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือวาไดมีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสาร
ตนฉบับตามกฎหมายแลว 

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เช่ือถือไดในการรักษาความถูกตองของ
ขอความตั้งแตการสรางขอความเสร็จสมบูรณ และ 

(๒) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได 
ความถูกตองของขอความตาม (๑) ใหพิจารณาถึงความครบถวนและไมมีการ

เปลี่ยนแปลงใดของขอความ เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนไดตามปกติในการติดตอส่ือสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่งไมมีผลตอ
ความถูกตองของขอความนั้น 

                                                 
๓ มาตรา ๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการวินิจฉัยความนาเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกตองของขอความตาม (๑) 
ใหพิเคราะหถึงพฤติการณที่เก่ียวของทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงคของการสรางขอความนั้น 

ในกรณีที่มีการทําส่ิงพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งสําหรับใช
อางอิงขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หากส่ิงพิมพออกนั้นมีขอความถูกตองครบถวนตรงกับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และมีการรับรองสิ่งพิมพออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดแลว ใหถือวาส่ิงพิมพออกดังกลาวใชแทนตนฉบับได๕ 

 
มาตรา ๑๑๖  หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐาน

ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุวา
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเช่ือถือไดหรือไม
เพียงใดนั้นใหพิเคราะหถึงความนาเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือส่ือสาร
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถวน และไมมีการเปล่ียนแปลงของ
ขอความลักษณะ หรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เก่ียวของ
ทั้งปวง 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย 
 
มาตรา ๑๒  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให

เก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด ถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ ใหถือวาไดมีการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความตามที่กฎหมายตองการแลว 

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมาย
ไมเปล่ียนแปลง 

(๒) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูในรูปแบบที่เปนอยูในขณะที่สราง 
สง หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือ
ไดรับใหปรากฏอยางถูกตองได และ 

(๓) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลงกําเนิด ตนทาง และปลายทางของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวันและเวลาที่สงหรือไดรับขอความดังกลาว ถาม ี

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความที่ใชเพียงเพ่ือวัตถุประสงคในการสง
หรือรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

                                                 
๕ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด อาจ
กําหนดหลักเกณฑรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความนั้นได เทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรานี ้

 
มาตรา ๑๒/๑๗  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มา

ใชบังคับกับเอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ภายหลังดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการเก็บรักษาเอกสารและขอความดังกลาวดวยโดย
อนุโลม 

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา  ๑๓   คํา เสนอหรือคํ าสนองในการทํ า สัญญาอาจทํ า เปนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญา
นั้นไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
มาตรา ๑๔  ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอก

กลาวอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได 
 
มาตรา ๑๕  บุคคลใดเปนผูสงขอมูลไมวาจะเปนการสงโดยวิธีใด ใหถือวาขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเปนของผูนั้น 
ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูสง

ขอมูล หากขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดสงโดย 
(๑) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลเก่ียวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

หรือ 
(๒) ระบบขอมูลที่ผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลได

กําหนดไวลวงหนาใหสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ 
 
มาตรา ๑๖  ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล

และชอบที่จะดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได ถา 
(๑) ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ไดตกลงกับผูสงขอมูลวา

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล หรือ 
(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่ง

ใชวิธีการที่ผูสงขอมูลใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นได

                                                 
๗ มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลวงรูโดยอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับผูสงขอมูลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสง
ขอมูล 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ถา 
(๑) ในขณะนั้นผูรับขอมูลไดรับแจงจากผูสงขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับ

ขอมูลไดรับนั้นมิใชของผูสงขอมูล และในขณะเดียวกันผูรับขอมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจงนั้น หรือ 

(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เม่ือผู รับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นไมใชของผูสงขอมูล หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควร หรือ
ดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหวางผูสง

ขอมูลและผูรับขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นถูกตองตามเจตนาของ
ผูสงขอมูลและสามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได เวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือ
ควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการสง หากผูรับขอมูลไดใช
ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว 

 
มาตรา ๑๘  ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับแตละชุดเปน

ขอมูลที่แยกจากกัน และสามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชุดนั้นได เวนแต
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสชุดนั้นจะซ้ํากับขอมูลอิเล็กทรอนิกสอีกชุดหนึ่ง และผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะ
ไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ้ํา หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ตองมีการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมวาผูสง

ขอมูลไดรองขอหรือตกลงกับผูรับขอมูลไวกอนหรือขณะที่สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือปรากฏใน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
รูปแบบหรือวิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจงการรับอาจทําไดดวยการติดตอส่ือสารจากผูรับ
ขอมูล ไมวาโดยระบบขอมูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือดวยการกระทําใดๆ ของ
ผูรับขอมูลซ่ึงเพียงพอจะแสดงตอผูสงขอมูลวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว 

(๒) ในกรณีที่ผูสงขอมูลกําหนดเง่ือนไขวาจะถือวามีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตอเมื่อไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหถือวายังไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวา
ผูสงขอมูลจะไดรับการตอบแจงการรับแลว 

(๓) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดกําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผูสงขอมูล
มิไดรับการตอบแจงการรับนั้นภายในเวลาที่กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีที่มิไดกําหนดหรือตกลงเวลาไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) ผูสงขอมูลอาจสงคําบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตนยังมิไดรับการตอบ
แจงการรับและกําหนดระยะเวลาอันสมควรใหผูรับขอมูลตอบแจงการรับ และ 

(ข) หากผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) 
เม่ือผูสงขอมูลบอกกลาวแกผูรับขอมูลแลว ผูสงขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมิไดมี
การสงเลยหรือผูสงขอมูลอาจใชสิทธิอ่ืนใดที่ผูสงขอมูลมีอยูได 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ให

สันนิษฐานวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของแลว แตขอสันนิษฐานดังกลาวมิให
ถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูสงขอมูล
ไดสงมา 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเอง

วาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคที่ผูสงขอมูลและผูรับ
ขอมูลไดตกลงหรือระบุไวในมาตรฐานซึ่งใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สงไป
นั้นไดเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแลว 

 
มาตรา  ๒๒  การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสให ถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูล

อิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 
 
มาตรา ๒๓  การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูล

อิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล 
หากผู รับขอมูลได กําหนดระบบขอมูล ท่ีประสงคจะใช ในการรับขอมูล

อิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูลซ่ึงมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว ใหถือ
วาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น 

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีก
แหงหนึ่งตางหากจากสถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๔  การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการ

งานของผูสงขอมูล หรือไดรับ ณ ที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณ ี
ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาท่ีทําการ

งานที่เก่ียวของมากท่ีสุดกับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงานเพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไม
สามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับที่ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงาน
ใหญเปนสถานที่ที่ไดรับหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินที่อยู
ปกติเปนสถานที่ที่สงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสงและการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดย
วิธีการทางโทรเลขและโทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๕  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เช่ือถือได 
 

หมวด ๒ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

   
 

มาตรา ๒๖  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกสที่เช่ือถือได 

(๑) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเช่ือมโยงไปยังเจาของ
ลายมือช่ือโดยไมเช่ือมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพที่นํามาใช 

(๒) ในขณะสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสอยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือช่ือโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอื่น 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแกลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาท่ีได
สรางข้ึนสามารถจะตรวจพบได และ 

(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพื่อ
รับรองความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้น
สามารถตรวจพบไดนับแตเวลาที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนการจํากัดวาไมมีวิธีการอื่นใดที่แสดงไดวาเปน
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่เช่ือถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเช่ือถือ
ของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

สรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมาย เจาของลายมือช่ือตองดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือ

ช่ืออิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต 
(๒) แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาจะกระทําการใดโดย

ข้ึนอยูกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิ
ชักชา เม่ือ 

(ก) เจาของลายมือช่ือรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสนั้นสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไม
สอดคลองกับวัตถุประสงค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) เจาของลายมือช่ือรูจากสภาพการณที่ปรากฏวากรณีมีความเสี่ยงมาก
พอที่ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิ
ชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
จะตองใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดง
สาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทําโดยเจาของลายมือช่ือเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง 
หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสใหมีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือช่ือ ผูใหบริการออกใบรับรองตอง
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว 
(๒) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและความสมบูรณ

ของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดที่ตนไดกระทําเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือ
ตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง 

(๓) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่ เ ก่ียวของสามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง 
(ข) เจาของลายมือช่ือซ่ึงระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสําหรับใชสราง

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง 
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือ

กอนที่มีการออกใบรับรอง 
(๔) จัดใหมีวิธีการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบกรณี

ดังตอไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 
(ก) วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือช่ือ 
(ข) ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนําขอมูลสําหรับใช

สรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง 
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไม

สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
(ง) ขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุ

ไว 
(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือช่ือสงคําบอกกลาวเมื่อมีเหตุตามมาตรา 

๒๗ (๒) 
(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่ใหเจาของลายมือ
ช่ือสามารถแจงไดตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่มีบริการตาม (๔) 
(ฉ) บริการนั้นตองสามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ 

(๖) ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เช่ือถือไดในการใหบริการ 
 
มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตาม

มาตรา ๒๘ (๖) ใหคํานึงถึงกรณีดังตอไปนี ้
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยที่มีอยู 
(๒) คุณภาพของระบบฮารดแวรและซอฟตแวร 
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการ

ใหบริการนั้น 
(๔) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือช่ือ ที่ระบุในใบรับรองและ

ผูที่อาจคาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีที่เก่ียวของ 
(๕) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ 
(๖) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ

การมีอยูของสิ่งที่กลาวมาใน (๑) ถึง (๕) 
(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๐  คูกรณีที่เก่ียวของตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส 
(๒) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรอง ตองมีการดําเนินการตาม

สมควร ดังนี ้
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอน

ใบรับรอง และ 
(ข) ปฏิบัติตามขอจํากัดใดๆ ที่เก่ียวกับใบรับรอง 

 
มาตรา ๓๑  ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมาย

โดยไมตองคํานึงถึง 
(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ 
(๒) สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับ

ใบรับรองที่ออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบที่เช่ือถือไดไมนอยกวา
ระบบที่เช่ือถือไดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมาย
ในประเทศ เชนเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เช่ือถือไดไมนอยกวาระบบที่เ ช่ือถือไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใดมีความเชื่อถือไดตาม
วรรคสองหรือวรรคสาม ใหคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศและปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ
ประกอบดวย 

 
หมวด ๓ 

ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
   

 
มาตรา ๓๒  บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสแตในกรณีที่จําเปนเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย หรือเพ่ือ
ประโยชนในการเสริมสรางความเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเพ่ือปองกัน
ความเสียหายตอสาธารณชนใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการ
เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ ตองข้ึนทะเบียน หรือตอง
ไดรับใบอนุญาตกอนก็ได 

ในการกําหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองข้ึนทะเบียน หรือตองไดรับ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการปองกันความเสียหาย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น 

ในการนี้ จะกําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดเปนผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได 

กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม และนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการ

เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองข้ึนทะเบียน ใหผูที่
ประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาวตองแจงหรือข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกากอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือ
รับข้ึนทะเบียนใหออกใบรับแจงหรือใบรับข้ึนทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานการแจงหรือการข้ึน
ทะเบียนในวันที่ไดรับแจงหรือรับข้ึนทะเบียน และใหผูแจงหรือผูข้ึนทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียน แตถาพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังวาการแจงหรือข้ึนทะเบียนไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหมีอํานาจสั่ง
ผูแจงหรือผูข้ึนทะเบียนแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ถาผูแจงหรือผูข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือข้ึนทะเบียนให
ถูกตองหรือครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
ตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท โดย
คํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมี
คําส่ังใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพ่ือแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได 

หลักเกณฑ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให เปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดและถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนํา
บทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับโดยอนุโลม และในกรณีไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําส่ัง ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระ
คาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึด
หรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได 

ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําส่ังของคณะกรรมการ
หรือกระทําความผิดซ้ําอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่
ไดแจงหรือข้ึนทะเบียนอีกตอไป 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการ

เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะ
ประกอบธุรกิจดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผูได รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเง่ือนไขใน
ใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑการ
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณา
มีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองไมเกินสองลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่
กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพ่ือแกไข
ใหถูกตองหรือเหมาะสมได ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๓๓ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําส่ังของคณะกรรมการ
หรือกระทําความผิดซ้ําอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

   
 

มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําส่ังทางปกครอง การชําระเงิน 
การประกาศหรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ 
ถาไดกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา ใหนําพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับและใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับ
การดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกา
อาจกําหนดใหบุคคลที่เก่ียวของตองกระทําหรืองดเวนกระทําการใดๆ หรือใหหนวยงานของรัฐ
ออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดในบางกรณีดวยก็ได 

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอาจ
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตองแจงใหทราบ ตองข้ึน
ทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี กอนประกอบกิจการก็ได ในกรณีนี้ ใหนํา
บทบัญญัติในหมวด ๓ และบทกําหนดโทษที่เก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
   

 
มาตรา ๓๖๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนรองประธานกรรมการ 
และกรรมการอื่นอีกจํานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน ดาน
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานนิติศาสตร ดานวิทยาการคอมพิวเตอร ดานวิทยาศาสตรหรือ
วิศวกรรมศาสตรและดานสังคมศาสตร ที่ไดรับการสรรหาดานละสองคน ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิคน
หนึ่งของแตละดานตองมาจากภาคเอกชน และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่ เ ห็นสมควรตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ใหเลขานุการแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน 
 

                                                 
๘ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ 

(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(๓) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการเปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๓๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงสามป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๓๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไม

สุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๙ ให

ถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู และใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหม
แทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง 

ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน
แทน 

 
มาตรา ๔๑  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการ

เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได 
ใหนําความในมาตรา ๔๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๔๒/๑๙  ใหคณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น

ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๔๒ ใหไดรับเบี้ยประชุม

และประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๓๑๐  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปน

สวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาที่
เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๔  ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไม

แจงหรือข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรค
หนึ่ง หรือโดยฝาฝนคําส่ังหามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๕  ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดย

ไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่กระทําโดยนิติบุคคล 

ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลหรือผูซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินงานของนิติบุคคลตองรับผิดใน
ความผิดนั้นดวย เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้น 

                                                 
๙ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปจจุบัน
มีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดตอส่ือสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีความแตกตางจากวิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยูในปจจุบัน
เปนอยางมาก อันสงผลใหตองมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสให
เสมอกับการทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ การรับรองวิธีการสงและรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส การใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเช่ือถือ และมีผล
ในทางกฎหมายเชนเดียวกับการทําธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยูเดิมควรกําหนดใหมี
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทําหนาที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสงเสริมการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งมีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ่ือติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาใหมีมาตรฐานนาเช่ือถือ 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ อันจะเปนการสงเสริมการใช 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ดวยการมีกฎหมายรองรับใน
ลักษณะที่เปนเอกรูป และสอดคลองกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 

 
มาตรา ๑๐๒  ในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม” เปน 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี ้
 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒ 

 
มาตรา  ๑๑   ในระหว าง ท่ีจัดตั้ ง สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
๒๕๔๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบทําหนาที่หนวยงานธุรการของคณะกรรมการ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปพลางกอน 

ใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงตั้งขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับแปดหรือเทียบเทาในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทําหนาที่เปนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปพลาง
กอนจนกวาการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะแลวเสร็จ 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะสั่งใหขาราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมาปฏิบัติงานช่ัวคราวในสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตามความจําเปนก็ได 

 
มาตรา ๑๒  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันกฎหมายวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสยังไมมีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน
ส่ิงที่สามารถระบุถึงตัวผูทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดเชนเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองมีการประทับตราในหนังสือเปนสําคัญ 
รวมทั้งยังไมมีบทบัญญัติที่ กําหนดใหสามารถนําเอกสารซึ่งเปนส่ิงพิมพออกของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมาใชแทนตนฉบับหรือใหเปนพยานหลักฐานในศาลได และโดยที่ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับ
การวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารประกอบกับปจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดมีการใชอยางแพรหลาย จําเปนที่จะตองมี
หนวยงานธุรการเพื่อทําหนาที่ กํากับดูแล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสและเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยสมควร
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขึ้นทําหนาที่แทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ อันจะ
เปนการสงเสริมความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ 
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Àπâ“ 26
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ù ∏—π«“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒÚ °

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
«à“¥â«¬∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

æ.». ÚıÙÙ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙÙ

‡ªìπªï∑’Ë ıˆ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈

´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â

‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«à“¥â«¬∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

æ.». ÚıÙÙé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥Àπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—πª√–°“»

„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫·°à∏ÿ√°√√¡„π∑“ß·æàß·≈–æ“≥‘™¬å∑’Ë¥”‡π‘π°“√‚¥¬„™â

¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‡«âπ·µà∏ÿ√°√√¡∑’Ë¡’æ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥¡‘„Àâπ”æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ

·µà∫“ß à«π¡“„™â∫—ß§—∫



Àπâ“ 27
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ù ∏—π«“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒÚ °

§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß‰¡à¡’º≈°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ∂÷ß°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ„¥∑’Ë°”Àπ¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õß

ºŸâ∫√‘‚¿§

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫·°à∏ÿ√°√√¡„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πÀ¡«¥ Ù

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç∏ÿ√°√√¡é À¡“¬§«“¡«à“ °“√°√–∑”„¥Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡„π∑“ß·æàß·≈–æ“≥‘™¬å À√◊Õ

„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πÀ¡«¥ Ù

çÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–¬ÿ°µå„™â«‘∏’°“√∑“ßÕ‘‡≈Á°µ√Õπ ‰øøÑ“ §≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°

‰øøÑ“ À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ„¥„π≈—°…≥–§≈â“¬°—π ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß°“√ª√–¬ÿ°µå„™â«‘∏’°“√∑“ß· ß «‘∏’°“√

∑“ß·¡à‡À≈Á° À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ª√–¬ÿ°µå„™â«‘∏’µà“ßÊ ‡™àπ«à“π—Èπ

ç∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åé À¡“¬§«“¡«à“ ∏ÿ√°√√¡∑’Ë°√–∑”¢÷Èπ‚¥¬„™â«‘∏’°“√∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ·µà∫“ß à«π

ç¢âÕ§«“¡é À¡“¬§«“¡«à“ ‡√◊ËÕß√“« À√◊Õ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ‰¡à«à“®–ª√“°Ø„π√Ÿª·∫∫¢Õßµ—«Õ—°…√

µ—«‡≈¢ ‡ ’¬ß ¿“æ À√◊Õ√Ÿª·∫∫Õ◊Ëπ„¥∑’Ë ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‰¥â‚¥¬ ¿“æ¢Õß ‘Ëßπ—Èπ‡ÕßÀ√◊Õ‚¥¬ºà“π«‘∏’°“√„¥Ê

ç¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åé À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ§«“¡∑’Ë‰¥â √â“ß  àß √—∫ ‡°Á∫√—°…“ À√◊Õª√–¡«≈º≈

¥â«¬«‘∏’°“√∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‡™àπ «‘∏’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

‚∑√‡≈¢ ‚∑√æ‘¡æå À√◊Õ‚∑√ “√

ç≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åé À¡“¬§«“¡«à“ Õ—°…√ Õ—°¢√– µ—«‡≈¢ ‡ ’¬ßÀ√◊Õ —≠≈—°…≥åÕ◊Ëπ„¥

∑’Ë √â“ß¢÷Èπ„ÀâÕ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° ǻ ÷Ëßπ”¡“„™âª√–°Õ∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å

√–À«à“ß∫ÿ§§≈°—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ√–∫ÿµ—«∫ÿ§§≈ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ ·≈–‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¬Õ¡√—∫¢âÕ§«“¡

„π¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ

ç√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√ª√–¡«≈º≈¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ”À√—∫

 √â“ß  àß √—∫ ‡°Á∫√—°…“ À√◊Õª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

ç°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ àßÀ√◊Õ√—∫¢âÕ§«“¡¥â«¬«‘∏’°“√

∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å√–À«à“ß‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‚¥¬„™â¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥‰«â≈à«ßÀπâ“

çºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ àßÀ√◊Õ √â“ß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°àÕπ®–¡’°“√‡°Á∫

√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ àß‰ªµ“¡«‘∏’°“√∑’ËºŸâπ—Èπ°”Àπ¥ ‚¥¬∫ÿ§§≈π—ÈπÕ“®®– àßÀ√◊Õ √â“ß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ù ∏—π«“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒÚ °

¥â«¬µπ‡Õß À√◊Õ¡’°“√ àßÀ√◊Õ √â“ß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„ππ“¡À√◊Õ·∑π∫ÿ§§≈π—Èπ°Á‰¥â ∑—Èßπ’È ‰¡à√«¡∂÷ß

∫ÿ§§≈∑’Ë‡ªìπ ◊ËÕ°≈“ß ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ

çºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷ËßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈ª√– ß§å®– àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâ ·≈–

‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ ∑—Èßπ’È ‰¡à√«¡∂÷ß∫ÿ§§≈∑’Ë‡ªìπ ◊ËÕ°≈“ß ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ

ç∫ÿ§§≈∑’Ë‡ªìπ ◊ËÕ°≈“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß°√–∑”°“√„ππ“¡ºŸâÕ◊Ëπ„π°“√ àß √—∫ À√◊Õ

‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ—π„¥Õ—πÀπ÷Ëß‚¥¬‡©æ“– √«¡∂÷ß„Àâ∫√‘°“√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ

ç„∫√—∫√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÀ√◊Õ°“√∫—π∑÷°Õ◊Ëπ„¥ ´÷Ëß¬◊π¬—π§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß

√–À«à“ß‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

ç‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß∂◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

·≈– √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ„ππ“¡µπ‡ÕßÀ√◊Õ·∑π∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

ç§Ÿà°√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷ËßÕ“®°√–∑”°“√„¥Ê ‚¥¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫„∫√—∫√ÕßÀ√◊Õ

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

çÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡  à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘®∑’Ëµ—Èß¢÷Èπ‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

À√◊Õæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßπ‘µ‘∫ÿ§§≈ §≥–∫ÿ§§≈ À√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞‰¡à«à“„π°“√„¥Ê

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı ∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÒÛ ∂÷ß¡“µ√“ ÚÙ ·≈–∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ Úˆ ∂÷ß¡“µ√“ ÛÒ

®–µ°≈ß°—π‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ°Á‰¥â

¡“µ√“ ˆ „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

À¡«¥ Ò

∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

¡“µ√“ ˜ Àâ“¡¡‘„ÀâªØ‘‡ ∏§«“¡¡’º≈ºŸ°æ—π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â∑“ß°ÆÀ¡“¬¢Õß¢âÕ§«“¡„¥

‡æ’¬ß‡æ√“–‡Àµÿ∑’Ë¢âÕ§«“¡π—ÈπÕ¬Ÿà„π√Ÿª¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

¡“µ√“ ¯ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß¡“µ√“ ˘ „π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ°“√„¥µâÕß∑”

‡ªìπÀπ—ß ◊Õ ¡’À≈—°∞“π‡ªìπÀπ—ß ◊Õ À√◊Õ¡’‡Õ° “√¡“· ¥ß ∂â“‰¥â¡’°“√®—¥∑”¢âÕ§«“¡¢÷Èπ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈
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Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë “¡“√∂‡¢â“∂÷ß·≈–π”°≈—∫¡“„™â‰¥â‚¥¬§«“¡À¡“¬‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß „Àâ∂◊Õ«à“¢âÕ§«“¡π—Èπ

‰¥â∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ ¡’À≈—°∞“π‡ªìπÀπ—ß ◊Õ À√◊Õ¡’‡Õ° “√¡“· ¥ß·≈â«

¡“µ√“ ˘ „π°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈æ÷ß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„πÀπ—ß ◊Õ „Àâ∂◊Õ«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ¡’

°“√≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈â« ∂â“

(Ò) „™â«‘∏’°“√∑’Ë “¡“√∂√–∫ÿµ—«‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ ·≈– “¡“√∂· ¥ß‰¥â«à“‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

√—∫√Õß¢âÕ§«“¡„π¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ«à“‡ªìπ¢Õßµπ ·≈–

(Ú) «‘∏’°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‚¥¬‡À¡“– ¡°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√ √â“ßÀ√◊Õ

 àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßæƒµ‘°“√≥å·«¥≈âÕ¡À√◊Õ¢âÕµ°≈ß¢Õß§Ÿà°√≥’

¡“µ√“ Ò „π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâπ”‡ πÕÀ√◊Õ‡°Á∫√—°…“¢âÕ§«“¡„¥„π ¿“æ∑’Ë‡ªìπ¡“

·µà‡¥‘¡Õ¬à“ß‡Õ° “√µâπ©∫—∫ ∂â“‰¥âπ”‡ πÕÀ√◊Õ‡°Á∫√—°…“„π√Ÿª¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åµ“¡À≈—°‡°≥±å

¥—ßµàÕ‰ªπ’È „Àâ∂◊Õ«à“‰¥â¡’°“√π”‡ πÕÀ√◊Õ‡°Á∫√—°…“‡ªìπ‡Õ° “√µâπ©∫—∫µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈â«

(Ò) ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‰¥â„™â«‘∏’°“√∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â„π°“√√—°…“§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ§«“¡µ—Èß·µà

°“√ √â“ß¢âÕ§«“¡‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å ·≈–

(Ú)  “¡“√∂· ¥ß¢âÕ§«“¡π—Èπ„π¿“¬À≈—ß‰¥â

§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ§«“¡µ“¡ (Ò) „Àâæ‘®“√≥“∂÷ß§«“¡§√∫∂â«π·≈–‰¡à¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥

¢Õß¢âÕ§«“¡ ‡«âπ·µà°“√√—∫√ÕßÀ√◊Õ∫—π∑÷°‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥Ê ∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â

µ“¡ª°µ‘„π°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ °“√‡°Á∫√—°…“ À√◊Õ°“√· ¥ß¢âÕ§«“¡ ÷́Ëß‰¡à¡’º≈µàÕ§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß

¢âÕ§«“¡π—Èπ

„π°“√«‘π‘®©—¬§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß«‘∏’°“√√—°…“§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ§«“¡µ“¡ (Ò) „Àâæ‘‡§√“–Àå

∂÷ßæƒµ‘°“√≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èßª«ß √«¡∑—Èß«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√ √â“ß¢âÕ§«“¡π—Èπ

¡“µ√“ ÒÒ Àâ“¡¡‘„ÀâªØ‘‡ ∏°“√√—∫øíß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π„π°√–∫«π°“√

æ‘®“√≥“µ“¡°ÆÀ¡“¬‡æ’¬ß‡æ√“–‡Àµÿ«à“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

„π°“√™—ËßπÈ”Àπ—°æ¬“πÀ≈—°∞“π«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å®–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à‡æ’¬ß„¥π—Èπ „Àâæ‘‡§√“–Àå

∂÷ß§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß≈—°…≥–À√◊Õ«‘∏’°“√∑’Ë„™â √â“ß ‡°Á∫√—°…“ À√◊Õ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ≈—°…≥–

À√◊Õ«‘∏’°“√√—°…“ §«“¡§√∫∂â«π ·≈–‰¡à¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¢âÕ§«“¡ ≈—°…≥–À√◊Õ«‘∏’°“√∑’Ë„™â„π°“√√–∫ÿ

À√◊Õ· ¥ßµ—«ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈ √«¡∑—Èßæƒµ‘°“√≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èßª«ß

¡“µ√“ ÒÚ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ Ò „π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√

À√◊Õ¢âÕ§«“¡„¥ ∂â“‰¥â‡°Á∫√—°…“„π√Ÿª¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åµ“¡À≈—°‡°≥±å¥—ßµàÕ‰ªπ’È „Àâ∂◊Õ«à“‰¥â¡’

°“√‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√À√◊Õ¢âÕ§«“¡µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬µâÕß°“√·≈â«
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(Ò) ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ “¡“√∂‡¢â“∂÷ß·≈–π”°≈—∫¡“„™â‰¥â‚¥¬§«“¡À¡“¬‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Ú) ‰¥â‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ„ÀâÕ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„π¢≥–∑’Ë √â“ß  àß À√◊Õ

‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ À√◊ÕÕ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫∑’Ë “¡“√∂· ¥ß¢âÕ§«“¡∑’Ë √â“ß  àß À√◊Õ‰¥â√—∫„Àâª√“°Ø

Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß‰¥â ·≈–

(Û) ‰¥â‡°Á∫√—°…“¢âÕ§«“¡ à«π∑’Ë√–∫ÿ∂÷ß·À≈àß°”‡π‘¥ µâπ∑“ß ·≈–ª≈“¬∑“ß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å µ≈Õ¥®π«—π·≈–‡«≈“∑’Ë àßÀ√◊Õ‰¥â√—∫¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“« ∂â“¡’

§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫¢âÕ§«“¡∑’Ë„™â‡æ’¬ß‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√ àßÀ√◊Õ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√À√◊Õ¢âÕ§«“¡„¥ Õ“®°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫°“√‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√À√◊Õ¢âÕ§«“¡π—Èπ‰¥â ‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘

„π¡“µ√“π’È

¡“µ√“ ÒÛ §”‡ πÕÀ√◊Õ§” πÕß„π°“√∑” —≠≠“Õ“®∑”‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°Á‰¥â

·≈–Àâ“¡¡‘„ÀâªØ‘‡ ∏°“√¡’º≈∑“ß°ÆÀ¡“¬¢Õß —≠≠“‡æ’¬ß‡æ√“–‡Àµÿ∑’Ë —≠≠“π—Èπ‰¥â∑”§”‡ πÕÀ√◊Õ

§” πÕß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

¡“µ√“ ÒÙ „π√–À«à“ßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ °“√· ¥ß‡®µπ“À√◊Õ§”∫Õ°°≈à“«Õ“®∑”

‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°Á‰¥â

¡“µ√“ Òı ∫ÿ§§≈„¥‡ªìπºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√ àß‚¥¬«‘∏’„¥ „Àâ∂◊Õ«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

‡ªìπ¢ÕßºŸâπ—Èπ

„π√–À«à“ßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈ À“°¢âÕ¡Ÿ≈

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‰¥â àß‚¥¬

(Ò) ∫ÿ§§≈ºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑πºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ À√◊Õ

(Ú) √–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ∫ÿ§§≈ºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑πºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â°”Àπ¥‰«â

≈à«ßÀπâ“„Àâ “¡“√∂∑”ß“π‰¥â‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘

¡“µ√“ Òˆ ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈™Õ∫∑’Ë®–∂◊Õ«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡ªìπ¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–™Õ∫∑’Ë®–

¥”‡π‘π°“√‰ªµ“¡¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‰¥â ∂â“

(Ò) ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥âµ√«® Õ∫‚¥¬ ¡§«√µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë‰¥âµ°≈ß°—∫ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

‡ªìπ¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈ À√◊Õ
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(Ú) ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’ËºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫π—Èπ‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß„™â«‘∏’°“√∑’Ë

ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈„™â„π°“√· ¥ß«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‡ªìπ¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈ ÷́Ëß∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â≈à«ß√Ÿâ‚¥¬Õ“»—¬

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß∫ÿ§§≈π—Èπ°—∫ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑πºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈

§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫ ∂â“

(Ò) „π¢≥–π—ÈπºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫·®âß®“°ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’ËºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫π—Èπ

¡‘„™à¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–„π¢≥–‡¥’¬«°—πºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¡’‡«≈“æÕ ¡§«√∑’Ë®–µ√«® Õ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ßµ“¡∑’Ë

‰¥â√—∫·®âßπ—Èπ À√◊Õ

(Ú) °√≥’µ“¡«√√§Àπ÷Ëß (Ú) ‡¡◊ËÕºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√ŸâÀ√◊Õ§«√®–‰¥â√Ÿâ«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ

‰¡à„™à¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈ À“°ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â„™â§«“¡√–¡—¥√–«—ßµ“¡ ¡§«√ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë‰¥â

µ°≈ß°—π‰«â°àÕπ·≈â«

¡“µ√“ Ò˜ „π°√≥’µ“¡¡“µ√“ Òı À√◊Õ¡“µ√“ Òˆ «√√§Àπ÷Ëß „π√–À«à“ßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–

ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¡’ ‘∑∏‘∂◊Õ«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë‰¥â√—∫π—Èπ∂Ÿ°µâÕßµ“¡‡®µπ“¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈

·≈– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰ªµ“¡¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‰¥â ‡«âπ·µàºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√ŸâÀ√◊Õ§«√®–‰¥â√Ÿâ«à“¢âÕ¡Ÿ≈

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë‰¥â√—∫π—Èπ¡’¢âÕº‘¥æ≈“¥Õ—π‡°‘¥®“°°“√ àß À“°ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â„™â§«“¡√–¡—¥√–«—ßµ“¡

 ¡§«√À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë‰¥âµ°≈ß°—π‰«â°àÕπ·≈â«

¡“µ√“ Ò¯ ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈™Õ∫∑’Ë®–∂◊Õ«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë‰¥â√—∫·µà≈–™ÿ¥‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë·¬°

®“°°—π ·≈– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰ªµ“¡¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·µà≈–™ÿ¥π—Èπ‰¥â ‡«âπ·µà¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

™ÿ¥π—Èπ®–´È”°—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ’°™ÿ¥Àπ÷Ëß ·≈–ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√ŸâÀ√◊Õ§«√®–‰¥â√Ÿâ«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

π—Èπ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° ǻ È” À“°ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â„™â§«“¡√–¡—¥√–«—ßµ“¡ ¡§«√À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡«‘∏’°“√

∑’Ë‰¥âµ°≈ß°—π‰«â°àÕπ·≈â«

¡“µ√“ Ò˘ „π°√≥’∑’ËµâÕß¡’°“√µÕ∫·®âß°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‰¡à«à“ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√âÕß¢Õ

À√◊Õµ°≈ß°—∫ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰«â°àÕπÀ√◊Õ¢≥–∑’Ë àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÀ√◊Õª√“°Ø„π¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „π°√≥’∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈¡‘‰¥âµ°≈ß„ÀâµÕ∫·®âß°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„π√Ÿª·∫∫À√◊Õ

«‘∏’°“√„¥‚¥¬‡©æ“– °“√µÕ∫·®âß°“√√—∫Õ“®∑”‰¥â¥â«¬°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√®“°ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à«à“‚¥¬√–∫∫

¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∑”ß“π‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘À√◊Õ‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ„¥ À√◊Õ¥â«¬°“√°√–∑”„¥Ê ¢ÕßºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ÷́Ëß‡æ’¬ßæÕ®–· ¥ß

µàÕºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈«à“ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ·≈â«
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(Ú) „π°√≥’∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢«à“®–∂◊Õ«à“¡’°“√ àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫

°“√µÕ∫·®âß°“√√—∫®“°ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ „Àâ∂◊Õ«à“¬—ß‰¡à¡’°“√ àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å®π°«à“ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈®–‰¥â√—∫

°“√µÕ∫·®âß°“√√—∫·≈â«

(Û) „π°√≥’∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈¡‘‰¥â°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢µ“¡§«“¡„π (Ú) ·≈–ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈¡‘‰¥â√—∫

°“√µÕ∫·®âß°“√√—∫π—Èπ¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥À√◊Õµ°≈ß°—π À√◊Õ¿“¬„π√–¬–‡«≈“Õ—π ¡§«√„π°√≥’∑’Ë

¡‘‰¥â°”Àπ¥À√◊Õµ°≈ß‡«≈“‰«â

(°) ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ“® àß§”∫Õ°°≈à“«‰ª¬—ßºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈«à“µπ¬—ß¡‘‰¥â√—∫°“√µÕ∫·®âß°“√√—∫

·≈–°”Àπ¥√–¬–‡«≈“Õ—π ¡§«√„ÀâºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈µÕ∫·®âß°“√√—∫ ·≈–

(¢) À“°ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈¡‘‰¥â√—∫°“√µÕ∫·®âß°“√√—∫¿“¬„π√–¬–‡«≈“µ“¡ (°) ‡¡◊ËÕºŸâ àß

¢âÕ¡Ÿ≈∫Õ°°≈à“«·°àºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈â« ºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈™Õ∫∑’Ë®–∂◊Õ«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ¡‘‰¥â¡’°“√ àß‡≈¬

À√◊ÕºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ“®„™â ‘∑∏‘Õ◊Ëπ„¥∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈¡’Õ¬Ÿà‰¥â

¡“µ√“ Ú „π°√≥’∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫°“√µÕ∫·®âß°“√√—∫®“°ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ „Àâ —ππ‘…∞“π«à“

ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â« ·µà¢âÕ —ππ‘…∞“π¥—ß°≈à“«¡‘„Àâ∂◊Õ«à“¢âÕ¡Ÿ≈

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’ËºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫π—Èπ∂Ÿ°µâÕßµ√ß°—π°—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â àß¡“

¡“µ√“ ÚÒ „π°√≥’∑’Ëª√“°Ø„π°“√µÕ∫·®âß°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‡Õß«à“¢âÕ¡Ÿ≈

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’ËºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥∑“ß‡∑§π‘§∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥âµ°≈ß

À√◊Õ√–∫ÿ‰«â„π¡“µ√∞“π´÷Ëß„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà „Àâ —ππ‘…∞“π«à“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë àß‰ªπ—Èπ‰¥â‡ªìπ‰ªµ“¡

¢âÕ°”Àπ¥∑“ß‡∑§π‘§∑—ÈßÀ¡¥·≈â«

¡“µ√“ ÚÚ °“√ àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâ∂◊Õ«à“‰¥â¡’°“√ àß‡¡◊ËÕ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‰¥â

‡¢â“ Ÿà√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬ŸàπÕ°‡Àπ◊Õ°“√§«∫§ÿ¡¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈

¡“µ√“ ÚÛ °“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâ∂◊Õ«à“¡’º≈π—∫·µà‡«≈“∑’Ë¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‰¥â

‡¢â“ Ÿà√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈

À“°ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â°”Àπ¥√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ëª√– ß§å®–„™â„π°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‰«â‚¥¬‡©æ“–

„Àâ∂◊Õ«à“°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡’º≈π—∫·µà‡«≈“∑’Ë¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‰¥â‡¢â“ Ÿà√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËºŸâ√—∫

¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â°”Àπ¥‰«âπ—Èπ ·µà∂â“¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¥—ß°≈à“«‰¥â àß‰ª¬—ß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ◊Ëπ¢ÕßºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈

´÷Ëß¡‘„™à√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈°”Àπ¥‰«â „Àâ∂◊Õ«à“°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡’º≈π—∫·µà‡«≈“∑’Ë‰¥â

‡√’¬°¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å®“°√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈π—Èπ
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§«“¡„π¡“µ√“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫·¡â√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈µ—ÈßÕ¬Ÿà„π ∂“π∑’ËÕ’°·ÀàßÀπ÷Ëßµà“ßÀ“°

®“° ∂“π∑’Ë∑’Ë∂◊Õ«à“ºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åµ“¡¡“µ√“ ÚÙ

¡“µ√“ ÚÙ °“√ àßÀ√◊Õ°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å „Àâ∂◊Õ«à“‰¥â àß ≥ ∑’Ë∑”°“√ß“π¢ÕßºŸâ àß

¢âÕ¡Ÿ≈ À√◊Õ‰¥â√—∫ ≥ ∑’Ë∑”°“√ß“π¢ÕßºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈â«·µà°√≥’

„π°√≥’∑’ËºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊ÕºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¡’∑’Ë∑”°“√ß“πÀ≈“¬·Ààß „Àâ∂◊Õ‡Õ“∑’Ë∑”°“√ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

¡“°∑’Ë ÿ¥°—∫∏ÿ√°√√¡π—Èπ‡ªìπ∑’Ë∑”°“√ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·µà∂â“‰¡à “¡“√∂°”Àπ¥‰¥â«à“

∏ÿ√°√√¡π—Èπ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∑’Ë∑”°“√ß“π·Ààß„¥¡“°∑’Ë ÿ¥ „Àâ∂◊Õ‡Õ“ ”π—°ß“π„À≠à‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫À√◊Õ

 àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ

„π°√≥’∑’Ë‰¡àª√“°Ø∑’Ë∑”°“√ß“π¢ÕßºŸâ àß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊ÕºŸâ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ „Àâ∂◊Õ‡Õ“∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿàª°µ‘‡ªìπ

 ∂“π∑’Ë∑’Ë àßÀ√◊Õ‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

§«“¡„π¡“µ√“π’È¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫°“√ àß·≈–°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‚¥¬«‘∏’°“√∑“ß‚∑√‡≈¢

·≈–‚∑√æ‘¡æå À√◊Õ«‘∏’°“√ ◊ËÕ “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

¡“µ√“ Úı ∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„¥∑’Ë‰¥â°√–∑”µ“¡«‘∏’°“√·∫∫ª≈Õ¥¿—¬∑’Ë°”Àπ¥„π

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“ „Àâ —ππ‘…∞“π«à“‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â

À¡«¥ Ú

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

¡“µ√“ Úˆ ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë¡’≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â

(Ò) ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ‰¥â‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª¬—ß‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

‚¥¬‰¡à‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª¬—ß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¿“¬„µâ ¿“æ∑’Ëπ”¡“„™â

(Ú) „π¢≥– √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‚¥¬‰¡à¡’°“√§«∫§ÿ¡¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

(Û) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥Ê ∑’Ë‡°‘¥·°à≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å π—∫·µà‡«≈“∑’Ë‰¥â √â“ß¢÷Èπ

 “¡“√∂®–µ√«®æ∫‰¥â ·≈–

(Ù) „π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ°“√≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ√—∫√Õß§«“¡

§√∫∂â«π·≈–‰¡à¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¢âÕ§«“¡ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥·°à¢âÕ§«“¡π—Èπ “¡“√∂µ√«®æ∫‰¥â

π—∫·µà‡«≈“∑’Ë≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
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∫∑∫—≠≠—µ‘„π«√√§Àπ÷Ëß ‰¡à‡ªìπ°“√®”°—¥«à“‰¡à¡’«‘∏’°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë· ¥ß‰¥â«à“‡ªìπ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â À√◊Õ°“√· ¥ßæ¬“πÀ≈—°∞“π„¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‰¡àπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

¡“µ√“ Ú˜ „π°√≥’¡’°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡æ◊ËÕ √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë®–¡’º≈µ“¡°ÆÀ¡“¬ ‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕµâÕß¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „™â§«“¡√–¡—¥√–«—ßµ“¡ ¡§«√‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ¡’°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

(Ú) ·®âß„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë§“¥À¡“¬‰¥â‚¥¬¡’‡ÀµÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ«à“®–°√–∑”°“√„¥‚¥¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÀ√◊Õ„Àâ∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ∑√“∫‚¥¬¡‘™—°™â“ ‡¡◊ËÕ

(°) ‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√ŸâÀ√◊Õ§«√‰¥â√Ÿâ«à“¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åπ—Èπ

 Ÿ≠À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬ ∂Ÿ°·°â‰¢ ∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õ∂Ÿ°≈à«ß√Ÿâ‚¥¬‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å

(¢) ‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√Ÿâ®“° ¿“æ°“√≥å∑’Ëª√“°Ø«à“°√≥’¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß¡“°æÕ∑’Ë¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫

„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å  Ÿ≠À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬ ∂Ÿ°·°â‰¢ ∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õ∂Ÿ°≈à«ß√Ÿâ

‚¥¬‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å

(Û) „π°√≥’¡’°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß π—∫ πÿπ°“√„™â≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ®–µâÕß„™â§«“¡

√–¡—¥√–«—ßµ“¡ ¡§«√„Àâ·πà„®„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈– ¡∫Ÿ√≥å¢Õß°“√· ¥ß “√– ”§—≠∑—ÈßÀ¡¥ ÷́Ëß°√–∑”

‚¥¬‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫„∫√—∫√Õßπ—Èπµ≈Õ¥Õ“¬ÿ„∫√—∫√Õß À√◊Õµ“¡∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥„π„∫√—∫√Õß

¡“µ√“ Ú¯ „π°√≥’¡’°“√„Àâ∫√‘°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâ¡’

º≈∑“ß°ÆÀ¡“¬‡ ¡◊ÕπÀπ÷Ëß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ ºŸâ„Àâ∫√‘°“√ÕÕ°„∫√—∫√ÕßµâÕß¥”‡π‘π°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ªØ‘∫—µ‘µ“¡·π«π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘∑’Ëµπ‰¥â· ¥ß‰«â

(Ú) „™â§«“¡√–¡—¥√–«—ßµ“¡ ¡§«√„Àâ·πà„®„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß°“√· ¥ß

 “√– ”§—≠∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëµπ‰¥â°√–∑”‡°’Ë¬«°—∫„∫√—∫√Õßπ—Èπµ≈Õ¥Õ“¬ÿ„∫√—∫√Õß À√◊Õµ“¡∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥

„π„∫√—∫√Õß

(Û) ®—¥„Àâ¡’«‘∏’°“√„π°“√‡¢â“∂÷ß‚¥¬ ¡§«√ „Àâ§Ÿà°√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß “¡“√∂µ√«® Õ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß

„π°“√· ¥ß “√– ”§—≠∑—ÈßÀ¡¥®“°„∫√—∫√Õß‰¥â „π‡√◊ËÕß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) °“√√–∫ÿºŸâ„Àâ∫√‘°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß

(¢) ‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ ÷́Ëß√–∫ÿ„π„∫√—∫√Õß‰¥â§«∫§ÿ¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„π¢≥–¡’°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß
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(§) ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡’º≈„™â‰¥â„π¢≥–À√◊Õ°àÕπ∑’Ë¡’°“√ÕÕ°

„∫√—∫√Õß

(Ù) ®—¥„Àâ¡’«‘∏’°“√‡¢â“∂÷ß‚¥¬ ¡§«√ „Àâ§Ÿà°√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß “¡“√∂µ√«® Õ∫°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

®“°„∫√—∫√ÕßÀ√◊Õ®“°«‘∏’Õ◊Ëπ

(°) «‘∏’°“√∑’Ë„™â„π°“√√–∫ÿµ—«‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

(¢) ¢âÕ®”°—¥‡°’Ë¬«°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–§ÿ≥§à“∑’Ë¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÀ√◊Õ„∫√—∫√Õß

(§) ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫„™â √â“ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡’º≈ ¡∫Ÿ√≥å„™â‰¥â·≈–‰¡à Ÿ≠À“¬

∂Ÿ°∑”≈“¬ ∂Ÿ°·°â‰¢ ∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õ∂Ÿ°≈à«ß√Ÿâ‚¥¬‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å

(ß) ¢âÕ®”°—¥‡°’Ë¬«°—∫¢Õ∫‡¢µ§«“¡√—∫º‘¥∑’ËºŸâ„Àâ∫√‘°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß‰¥â√–∫ÿ‰«â

(®) °“√¡’«‘∏’°“√„Àâ‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ àß§”∫Õ°°≈à“«‡¡◊ËÕ¡’‡Àµÿµ“¡¡“µ√“ Ú˜ (Ú)

(©) °“√¡’∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡æ‘°∂Õπ„∫√—∫√Õß∑’Ë∑—π°“√

(ı) „π°√≥’∑’Ë¡’∫√‘°“√µ“¡ (Ù) (®) ∫√‘°“√π—ÈπµâÕß¡’«‘∏’°“√∑’Ë„Àâ‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ “¡“√∂

·®âß‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ Ú˜ (Ú) ·≈–„π°√≥’∑’Ë¡’∫√‘°“√µ“¡ (Ù) (©) ∫√‘°“√π—Èπ

µâÕß “¡“√∂‡æ‘°∂Õπ„∫√—∫√Õß‰¥â∑—π°“√

(ˆ) „™â√–∫∫ «‘∏’°“√ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â„π°“√„Àâ∫√‘°“√

¡“µ√“ Ú˘ „π°“√æ‘®“√≥“§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß√–∫∫ «‘∏’°“√ ·≈–∫ÿ§≈“°√µ“¡¡“µ√“

Ú¯ (ˆ) „Àâ§”π÷ß∂÷ß°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ∂“π¿“æ∑“ß°“√‡ß‘π ∫ÿ§≈“°√ ·≈– ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà

(Ú) §ÿ≥¿“æ¢Õß√–∫∫Œ“√å¥·«√å·≈–´Õøµå·«√å

(Û) «‘∏’°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß °“√¢Õ„∫√—∫√Õß ·≈–°“√‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈°“√„Àâ∫√‘°“√π—Èπ

(Ù) °“√®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ ∑’Ë√–∫ÿ„π„∫√—∫√Õß·≈–ºŸâ∑’ËÕ“®§“¥À¡“¬

‰¥â«à“®–‡ªìπ§Ÿà°√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(ı) §«“¡ ¡Ë”‡ ¡Õ·≈–¢Õ∫‡¢µ„π°“√µ√«® Õ∫‚¥¬ºŸâµ√«® Õ∫Õ‘ √–

(ˆ) Õß§å°√∑’Ë„Àâ°“√√—∫√ÕßÀ√◊Õ„Àâ∫√‘°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ°“√¡’Õ¬Ÿà¢Õß

 ‘Ëß∑’Ë°≈à“«¡“„π (Ò) ∂÷ß (ı)

(˜) °√≥’„¥Ê ∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥



Àπâ“ 36
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ù ∏—π«“§¡ ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒÚ °

¡“µ√“ Û §Ÿà°√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµâÕß¥”‡π‘π°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¥”‡π‘π°“√µ“¡ ¡§«√„π°“√µ√«® Õ∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

(Ú) „π°√≥’≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡’„∫√—∫√Õß µâÕß¡’°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡ ¡§«√ ¥—ßπ’È

(°) µ√«® Õ∫§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß„∫√—∫√Õß °“√æ—°„™â À√◊Õ°“√‡æ‘°∂Õπ„∫√—∫√Õß ·≈–

(¢) ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ®”°—¥„¥Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫„∫√—∫√Õß

¡“µ√“ ÛÒ „∫√—∫√ÕßÀ√◊Õ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâ∂◊Õ«à“¡’º≈∑“ß°ÆÀ¡“¬‚¥¬‰¡àµâÕß

§”π÷ß∂÷ß

(Ò)  ∂“π∑’ËÕÕ°„∫√—∫√ÕßÀ√◊Õ ∂“π∑’Ë √â“ßÀ√◊Õ„™â≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å À√◊Õ

(Ú)  ∂“π∑’Ë∑”°“√ß“π¢ÕßºŸâÕÕ°„∫√—∫√ÕßÀ√◊Õ‡®â“¢Õß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

„∫√—∫√Õß∑’ËÕÕ°„πµà“ßª√–‡∑»„Àâ¡’º≈µ“¡°ÆÀ¡“¬„πª√–‡∑»‡™àπ‡¥’¬«°—∫„∫√—∫√Õß∑’ËÕÕ°„π

ª√–‡∑» À“°°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß¥—ß°≈à“«‰¥â„™â√–∫∫∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‰¡àπâÕ¬°«à“√–∫∫∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥âµ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë √â“ßÀ√◊Õ„™â„πµà“ßª√–‡∑»„Àâ∂◊Õ«à“¡’º≈µ“¡°ÆÀ¡“¬„πª√–‡∑»

‡™àπ‡¥’¬«°—∫≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë √â“ßÀ√◊Õ„™â„πª√–‡∑» À“°°“√ √â“ßÀ√◊Õ„™â≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

¥—ß°≈à“«‰¥â„™â√–∫∫∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‰¡àπâÕ¬°«à“√–∫∫∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥âµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„π°“√æ‘®“√≥“«à“„∫√—∫√ÕßÀ√◊Õ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„¥¡’§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥âµ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õ

«√√§ “¡ „Àâ§”π÷ß∂÷ß¡“µ√∞“π√–À«à“ßª√–‡∑»·≈–ªí®®—¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßª√–°Õ∫¥â«¬

À¡«¥ Û

∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

¡“µ√“ ÛÚ ∫ÿ§§≈¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

·µà„π°√≥’∑’Ë®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß°“√‡ß‘π·≈–°“√æ“≥‘™¬å À√◊Õ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√‡ √‘¡ √â“ß

§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–¬Õ¡√—∫„π√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å À√◊Õ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ “∏“√≥™π

„Àâ¡’°“√µ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥„Àâ°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„¥

‡ªìπ°‘®°“√∑’ËµâÕß·®âß„Àâ∑√“∫ µâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊ÕµâÕß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ°àÕπ°Á‰¥â

„π°“√°”Àπ¥„Àâ°√≥’„¥µâÕß·®âß„Àâ∑√“∫ µâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊ÕµâÕß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡

«√√§Àπ÷Ëß „Àâ°”Àπ¥‚¥¬æ‘®“√≥“®“°§«“¡‡À¡“– ¡„π°“√ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’¬À“¬µ“¡√–¥—∫§«“¡√ÿπ·√ß

¢Õßº≈°√–∑∫∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®π—Èπ
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„π°“√π’È ®–°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÀπ÷Ëß·Ààß„¥‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈

„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“¥—ß°≈à“«°Á‰¥â

°àÕπ‡ πÕ„Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßª√–™“™π

µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–π”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â√—∫¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“

¡“µ√“ ÛÛ „π°√≥’∑’Ë¡’æ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥„Àâ°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡

∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„¥‡ªìπ°‘®°“√∑’ËµâÕß·®âß„Àâ∑√“∫ À√◊ÕµâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π „ÀâºŸâ∑’Ëª√– ß§å®–ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®

¥—ß°≈à“«µâÕß·®âßÀ√◊Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“°àÕπ‡√‘Ë¡ª√–°Õ∫

∏ÿ√°‘®π—Èπ

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√·®âßÀ√◊Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™

°ƒ…Æ’°“ ·≈–‡¡◊ËÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“‰¥â√—∫·®âßÀ√◊Õ√—∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

„ÀâÕÕ°„∫√—∫·®âßÀ√◊Õ„∫√—∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°∞“π°“√·®âßÀ√◊Õ°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π„π«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âßÀ√◊Õ

√—∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π ·≈–„ÀâºŸâ·®âßÀ√◊ÕºŸâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®π—Èπ‰¥âµ—Èß·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âßÀ√◊Õ√—∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

·µà∂â“æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“µ√«®æ∫„π¿“¬À≈—ß«à“°“√·®âßÀ√◊Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à§√∫∂â«π „Àâ¡’Õ”π“® —ËßºŸâ·®âßÀ√◊ÕºŸâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ§√∫∂â«π¿“¬„π

‡®Á¥«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§” —Ëß¥—ß°≈à“«

„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ºŸâ·®âßÀ√◊ÕºŸâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·≈–µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥

∂â“ºŸâ·®âßÀ√◊ÕºŸâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¡à·°â‰¢°“√·®âßÀ√◊Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π„Àâ∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ§√∫∂â«π

µ“¡«√√§ Õß À√◊ÕΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®µ“¡«√√§ “¡ „Àâ§≥–°√√¡°“√

æ‘®“√≥“¡’§” —Ëß≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß≈â“π∫“∑ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡√â“¬·√ß·Ààßæƒµ‘°√√¡

∑’Ë°√–∑”º‘¥ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√§≥–°√√¡°“√Õ“®¡’§” —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ¥”‡π‘π°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ·°â‰¢„Àâ

∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‡À¡“– ¡‰¥â

À≈—°‡°≥±å„π°“√æ‘®“√≥“≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥·≈–

∂â“ºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß‰¡à¬Õ¡™”√–§à“ª√—∫∑“ßª°§√Õß „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√∫—ß§—∫

∑“ßª°§√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑“ßª°§√Õß¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·≈–„π°√≥’‰¡à¡’

‡®â“Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√∫—ß§—∫µ“¡§” —Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®øÑÕß§¥’µàÕ»“≈ª°§√Õß‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫™”√–

§à“ª√—∫ „π°“√π’È ∂â“»“≈ª°§√Õß‡ÀÁπ«à“§” —Ëß„Àâ™”√–§à“ª√—∫π—Èπ™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬°Á„Àâ»“≈ª°§√Õß

¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“æ‘æ“°…“·≈–∫—ß§—∫„Àâ¡’°“√¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥∑√—æ¬å ‘π¢“¬∑Õ¥µ≈“¥‡æ◊ËÕ™”√–§à“ª√—∫‰¥â
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„π°√≥’ºŸâ°√–∑”º‘¥µ“¡«√√§ ’Ë‰¡à¥”‡π‘π°“√·°â‰¢µ“¡§” —Ëß¢Õß§≥–°√√¡°“√À√◊Õ°√–∑”

§«“¡º‘¥ È́”Õ’° „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —ËßÀâ“¡¡‘„ÀâºŸâπ—Èπª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®µ“¡∑’Ë‰¥â·®âßÀ√◊Õ¢÷Èπ

∑–‡∫’¬πÕ’°µàÕ‰ª

¡“µ√“ ÛÙ „π°√≥’∑’Ë¡’æ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥„Àâ°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡

∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°√≥’„¥‡ªìπ°‘®°“√∑’ËµâÕß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ „ÀâºŸâ∑’Ëª√– ß§å®–ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«¬◊Ëπ

§”¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µµàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢ÕÕπÿ≠“µ °“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ °“√µàÕ

Õ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ °“√§◊π„∫Õπÿ≠“µ ·≈–°“√ —Ëßæ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ ª√–°“»∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢„π„∫Õπÿ≠“µ

„π°√≥’∑’ËºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µΩÉ“ΩóπÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘°“√

‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åµ“¡«√√§ “¡ „Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“¡’§” —Ëß≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

‰¡à‡°‘π Õß≈â“π∫“∑ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡√â“¬·√ß·Ààßæƒµ‘°√√¡∑’Ë°√–∑”º‘¥ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

§≥–°√√¡°“√Õ“®¡’§” —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ¥”‡π‘π°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‡À¡“– ¡‰¥â ∑—Èßπ’È „Àâπ”

§«“¡„π¡“µ√“ ÛÛ «√√§Àâ“ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

∂â“ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§ ’Ë‰¡à¥”‡π‘π°“√·°â‰¢µ“¡§” —Ëß¢Õß§≥–°√√¡°“√À√◊Õ°√–∑”

§«“¡º‘¥´È”Õ’° „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ

À¡«¥ Ù

∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¿“§√—∞

¡“µ√“ Ûı §”¢Õ °“√Õπÿ≠“µ °“√®¥∑–‡∫’¬π §” —Ëß∑“ßª°§√Õß °“√™”√–‡ß‘π °“√ª√–°“»

À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê µ“¡°ÆÀ¡“¬°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ‚¥¬Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ∂â“‰¥â°√–∑”„π√Ÿª

¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬æ√–√“™°ƒ…Æ’°“ „Àâπ”æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“„™â∫—ß§—∫·≈–„Àâ∂◊Õ«à“¡’º≈‚¥¬™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

∑’Ë°ÆÀ¡“¬„π‡√◊ËÕßπ—Èπ°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È „πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“Õ“®°”Àπ¥„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµâÕß°√–∑”À√◊Õ

ß¥‡«âπ°√–∑”°“√„¥Ê À√◊Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ÕÕ°√–‡∫’¬∫‡æ◊ËÕ°”Àπ¥√“¬≈–‡Õ’¬¥„π∫“ß°√≥’¥â«¬°Á‰¥â
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„π°“√ÕÕ°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¥—ß°≈à“«Õ“®°”Àπ¥„ÀâºŸâª√–°Õ∫

∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åµâÕß·®âß„Àâ∑√“∫ µâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊ÕµâÕß‰¥â√—∫

„∫Õπÿ≠“µ ·≈â«·µà°√≥’ °àÕπª√–°Õ∫°‘®°“√°Á‰¥â „π°√≥’π’È „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘„πÀ¡«¥ Û ·≈–

∫∑°”Àπ¥‚∑…∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ ı

§≥–°√√¡°“√∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

¡“µ√“ Ûˆ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ª√–°Õ∫¥â«¬√—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’

·µàßµ—Èß®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √√À“Õ’°®”π«π ‘∫ Õß§π ‚¥¬„π®”π«ππ’È‡ªìπºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

„π¥â“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È¥â“π≈– Õß§π

(Ò) °“√‡ß‘π

(Ú) °“√æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

(Û) π‘µ‘»“ µ√å

(Ù) «‘∑¬“°“√§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

(ı) «‘∑¬“»“ µ√åÀ√◊Õ«‘»«°√√¡»“ µ√å

(ˆ)  —ß§¡»“ µ√å

∑—Èßπ’È ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘§πÀπ÷Ëß¢Õß·µà≈–¥â“πµâÕß¡“®“°¿“§‡Õ°™π ·≈–„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å

‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“πæ—≤π“«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß™“µ‘

‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ √√À“·≈–°“√‡ πÕ™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√µàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“

·µàßµ—Èß‡ªìπ§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

„Àâ‡≈¢“πÿ°“√·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√Õ’°‰¡à‡°‘π Õß§π

¡“µ√“ Û˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ πÕ·π–µàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ«“ßπ‚¬∫“¬°“√ àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

µ≈Õ¥®π°“√·°â‰¢ªí≠À“·≈–Õÿª √√§∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(Ú) µ‘¥µ“¡¥Ÿ·≈°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
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(Û) ‡ πÕ·π–À√◊Õ„Àâ§”ª√÷°…“µàÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°“√µ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ù) ÕÕ°√–‡∫’¬∫À√◊Õª√–°“»‡°’Ë¬«°—∫≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(ı) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ

„π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ§≥–°√√¡°“√‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬

Õ“≠“

¡“µ√“ Û¯ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß “¡ªï

°√√¡°“√´÷Ëßæâπ®“°µ”·ÀπàßÕ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â ·µà‰¡à‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π

¡“µ√“ Û˘ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–µ“¡¡“µ√“ Û¯ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

æâπ®“°µ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) §≥–√—∞¡πµ√’„ÀâÕÕ°‡æ√“–¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ ∫°æ√àÕß À√◊Õ‰¡à ÿ®√‘µµàÕÀπâ“∑’Ë

À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂

(Ù) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

(ı) ‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬µâÕß§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥

∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

¡“µ√“ Ù „π°√≥’∑’Ë°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ Û˘ „Àâ∂◊Õ«à“

§≥–°√√¡°“√ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√‡∑à“∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ·≈–„Àâ¥”‡π‘π°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√„À¡à·∑π¿“¬„π

À° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë°√√¡°“√æâπ®“°µ”·Àπàß

„Àâ°√√¡°“√´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

¡“µ√“ ÙÒ °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß

®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®÷ß‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡

∂â“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à¡“ª√–™ÿ¡À√◊Õ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â „Àâ§≥–°√√¡°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√

§πÀπ÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ëª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡

°“√«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷Ëß„Àâ¡’‡ ’¬ßÀπ÷Ëß„π°“√≈ß

§–·ππ ∂â“§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π„Àâª√–∏“πÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥
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¡“µ√“ ÙÚ §≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“À√◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√

Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥·∑π§≥–°√√¡°“√°Á‰¥â

„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ÙÒ ¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÙÛ „Àâ»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“πæ—≤π“

«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß™“µ‘ ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÀπà«¬ß“π∏ÿ√°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

À¡«¥ ˆ

∫∑°”Àπ¥‚∑…

¡“µ√“ ÙÙ ºŸâ„¥ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‚¥¬‰¡à·®âßÀ√◊Õ¢÷Èπ

∑–‡∫’¬πµàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“µ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ‚¥¬

ΩÉ“Ωóπ§” —ËßÀâ“¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§À° µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°

‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß· π∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ Ùı ºŸâ„¥ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ

µ“¡¡“µ√“ ÛÙ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Õßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π Õß· π∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ Ùˆ ∫√√¥“§«“¡º‘¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È∑’Ë°√–∑”‚¥¬π‘µ‘∫ÿ§§≈ ºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâ·∑π

π‘µ‘∫ÿ§§≈À√◊ÕºŸấ ÷Ëß¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈µâÕß√—∫º‘¥„π§«“¡º‘¥π—Èπ¥â«¬ ‡«âπ·µàæ‘ Ÿ®πå

‰¥â«à“µπ¡‘‰¥â√Ÿâ‡ÀÁπÀ√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥π—Èπ

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥  ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë°“√∑”∏ÿ√°√√¡„πªí®®ÿ∫—π¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–

ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√„π°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√∑’ËÕ“»—¬°“√æ—≤π“°“√‡∑§‚π‚≈¬’∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å´÷Ëß¡’§«“¡ –¥«° √«¥‡√Á«

·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·µà‡π◊ËÕß®“°°“√∑”∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¥—ß°≈à“«¡’§«“¡·µ°µà“ß®“°«‘∏’°“√∑”∏ÿ√°√√¡´÷Ëß¡’

°ÆÀ¡“¬√Õß√—∫Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π‡ªìπÕ¬à“ß¡“° Õ—π àßº≈„ÀâµâÕß¡’°“√√Õß√—∫ ∂“π–∑“ß°ÆÀ¡“¬¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

„Àâ‡ ¡Õ°—∫°“√∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ À√◊ÕÀ≈—°∞“π‡ªìπÀπ—ß ◊Õ °“√√—∫√Õß«‘∏’°“√ àß·≈–√—∫¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å °“√„™â≈“¬¡◊Õ

™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å µ≈Õ¥®π°“√√—∫øíßæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°“√∑”∏ÿ√°√√¡

∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ·≈–¡’º≈„π∑“ß°ÆÀ¡“¬‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√∑”∏ÿ√°√√¡‚¥¬«‘∏’°“√∑—Ë«‰ª∑’Ë‡§¬ªØ‘∫—µ‘Õ¬Ÿà‡¥‘¡

§«√°”Àπ¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑”Àπâ“∑’Ë«“ßπ‚¬∫“¬°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√∑”

∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å µ‘¥µ“¡¥Ÿ·≈°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å √«¡∑—Èß¡’Àπâ“∑’Ë„π

°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“°“√∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’ ´÷Ëß¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–æ—≤π“

»—°¬¿“æµ≈Õ¥‡«≈“„Àâ¡’¡“µ√∞“ππà“‡™◊ËÕ∂◊Õ µ≈Õ¥®π‡ πÕ·π–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“·≈–Õÿª √√§∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß Õ—π®–

‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑—Èß¿“¬„πª√–‡∑»·≈–√–À«à“ßª√–‡∑» ¥â«¬°“√¡’°ÆÀ¡“¬√Õß√—∫

„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ‡Õ°√Ÿª ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π∑’Ëπ“π“ª√–‡∑»¬Õ¡√—∫ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È


