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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ตามท่ีมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้ข้อมูลด้าน
สุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล  ผู้ใดจะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลน้ันเสียหาย
ไม่ได้  เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรงหรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ให้ต้องเปิดเผย  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ  เนื่องจากปัจจุบันมีการนําสื่อสังคมออนไลน์  (Social  media)  มาใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในเร่ืองการทํางานและเร่ืองการดําเนินชีวิต  หากมีการใช้ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดปัญหาใน
เร่ืองการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการสาธารณสุข  จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพข้ึน  เพื่อนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้กว้างขวางมากข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๓  
กันยายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามท้ายประกาศน้ีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 



แนวทางปฏิบัติในการใชงานส่ือสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

------------------------------------ 

ในปจจุบัน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของ

ประชาชนเปนอยางมาก ผูประกอบวิชาชีพตางๆ ดานสุขภาพ ตลอดจนผูปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในระบบสุขภาพ ไดมี

การใชงานสื่อสังคมออนไลนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในเรื่องสวนตัว และเรื่องท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและบทบาทหนาท่ี

ดานสุขภาพ การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ จําเปนจะตองมีความเหมาะสม  

เพราะอาจสงผลกระทบตอผูปวย องคกร วิชาชีพ และระบบสุขภาพโดยรวมได ซ่ึงท่ีผานมาปรากฏกรณีท่ีมี

ประเด็นวิพากษวิจารณ ถึงความเหมาะสมในการใชงานหรือแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลนของ

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพเปนระยะๆ จึงควรมีแนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงาน

ดานสุขภาพ ท่ีเปนมาตรฐานกลางสําหรับสภาวิชาชีพและหนวยงานตางๆ ในระบบสุขภาพของประเทศไทยข้ึน 

เชนเดียวกับแนวทางปฏิบัติในลักษณะเดียวกันในตางประเทศ โดยยึดหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม 

ทางการแพทยท่ีเก่ียวของและกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 

เพ่ือใหการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม 

และมีจริยธรรม อันจะเปนการธํารงรักษาเกียรติภูมิและความเชื่อม่ันศรัทธาท่ีประชาชนมีตอวิชาชีพ 

และการทํางานขององคกรและบุคคลตางๆ ในระบบสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จึงมีมติให

ประกาศใชแนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปน

แนวทางของสภาวิชาชีพ สถานพยาบาล องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ในการนําไปปรับใชใหเหมาะสม

กับบริบทและอํานาจหนาท่ีของตน และเปนแนวทางเบื้องตนสําหรับการใชงานอยางเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน 

ดานสุขภาพตอไป 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
__________________ 

 

 ขอ ๑ แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เปนแนวทาง (guidelines) เบื้องตน เพ่ือประกอบการใชงานสื่อสังคม

ออนไลน ซ่ึงรวมถึงการใชงานในเรื่องวิชาชีพ และการใชงานสวนตัวท่ีอาจเก่ียวของหรือสงผลกระทบตอผูปวย 

วิชาชีพ หรือระบบสุขภาพโดยรวมได 

สภาวิชาชีพ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ควรพิจารณานําแนวทางปฏิบัต ิ

ฉบับนี้ ไปปรับใช หรือกําหนดเปนแนวทางในการกํากับการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพ 

ดานสุขภาพในความดูแลของตน 

/สถาน... 



-๒- 
 

 
 

สถานพยาบาล และองคกรตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับสุขภาพ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

ควรพิจารณานําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปปรับใช หรือกําหนดเปนแนวทางในการกํากับการใชงานสื่อสังคม

ออนไลนของบุคลากรท่ีสังกัดหรือปฏิบัติหนาท่ีในองคกรของตน ท้ังท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยตรง  

และบุคคลอ่ืนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสุขภาพแกผูปวย หรือเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศ

สุขภาพหรือการสื่อสารสุขภาพ ซ่ึงการใชงานสื่อสังคมออนไลนอาจทําใหเกิดปญหาซ่ึงสงผลกระทบตอ 

การดําเนินงานขององคกรและระบบสุขภาพโดยรวมดวย 

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไมวาจะเปนผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูใหบริการทางสุขภาพ 

หรือบุคลากรอ่ืนท่ีทํางานในระบบสุขภาพ ตลอดจนผู ท่ี ทํางานเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศสุขภาพ 

หรือการสื่อสารสุขภาพ และนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ควรพิจารณา 

นําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปเปนแนวทางในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของตนดวย 

 ขอ ๒ ในการนําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ ไปใช ผู เ ก่ียวของควรคํานึงถึงบริบท เหตุผล เจตนา  

ความรุนแรง ความเสียหายและผลกระทบ วิสัย พฤติการณ ความตระหนัก และสํานึกความรับผิดชอบ 

ของผูกระทํา ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูนั้นประกอบกัน 

 ผูใชงานสื่อสังคมออนไลน สภาวิชาชีพ สถานพยาบาล และองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

สุขภาพ พึงติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถ

ใชงานสื่อสังคมออนไลน และปรับใชแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไดอยางเหมาะสม 

เนื่องจากทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของคนในสังคม ตลอดจนความกาวหนา 

ของเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว องคความรูท่ีเพ่ิมมากข้ึน กฎหมายและนโยบาย 

ของรัฐอาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา จึงควรมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฉบับนี้เปนระยะๆ 

 ขอ ๓ ในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ 

 “ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล และหมายความรวมถึงผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนดวย 

“ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูใหบริการ 

ทางสุขภาพและบุคลากรอ่ืนท่ีทํางานในระบบสุขภาพ ไมวาจะเปนงานทางคลินิกหรืองานดานสาธารณสุข 

ท้ังเชิงรับและเชิงรุก ตลอดจนผูท่ีทํางานเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศสุขภาพหรือการสื่อสารสุขภาพ และนิสิต

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

  “สภาวิชาชีพ” หมายความวา สภาวิชาชีพตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมการประพฤติ

ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพในแตละสาขา และหมายความรวมถึงคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะดวย 

/“ผูปวย”... 



-๓- 
 

 
 

  “ผูปวย” หมายความวา ผูปวยตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง 

ผูท่ีรับบริการดานสุขภาพจากสถานพยาบาลหรือจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพดวย 

  “สื่อสังคมออนไลน” หมายความวา สื่อหรือชองทางในการติดตอสื่อสารหรือแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางบุคคลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเนนการสรางและเผยแพรเนื้อหาระหวางผูใชงานดวยกัน 

(creation and exchange of user-generated content) หรือสนับสนุนการสื่อสารสองทาง หรือการนําเสนอ

และเผยแพรเนื้อหาในวงกวางไดดวยตนเอง ซ่ึงนิยมเรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา social media หรือ social 

network ซ่ึงรวมถึงสื่อดังตอไปนี้ 

(๑) กระดานขาว (web board หรือ online forums) 

(๒) เครือขายสังคมออนไลน (social networking services) เชน Facebook, Google 

Plus, Myspace, LinkedIn, LINE, WhatsApp, Viber, Skype 

(๓) สื่อสําหรับการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเนื้อหาท่ีเปนภาพนิ่ง เสียง วีดิทัศน หรือ

แฟมขอมูล หรือใหบริการเนื้อท่ีเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต (photo-sharing, audio-sharing, video-sharing, 

file-sharing, and online storage services) เชน Flickr, Podcast, YouTube, Instagram, Dropbox, 

Google Drive, Microsoft OneDrive 

(๔) บล็อก (blogs) เชน WordPress, Blogger และไมโครบล็อก (microblogs) เชน 

Twitter 

(๕) เว็บไซตสําหรับการสรางและแกไขเนื้อหารวมกัน (wikis) เชน Wikipedia 

(๖) เกมออนไลนหรือโลกเสมือนท่ีมีผูใชงานหลายคน (multi-user virtual environments) 

เชน World of Warcraft, Second Life 

(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อออนไลนอ่ืนในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันท่ีเปดใหใช

งานเพ่ือเปนชองทางสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมบุคคล หรือกับสาธารณะ 

 

หมวด ๒ 

หลักท่ัวไปของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับส่ือสังคมออนไลน 

__________________ 

 

 ขอ ๔ หลักการเคารพกฎหมาย (Respect for the Law) 

ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

อยางเครงครัด ซ่ึงรวมถึงประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ กฎหมายของวิชาชีพตางๆ ดานสุขภาพ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

/ขอ ๕ ... 



-๔- 
 

 
 

 ขอ ๕ หลักการเคารพในจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Respect for Professional Ethics) 

ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

และขอบังคับวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของ 

ของสภาวิชาชีพท่ีตนเปนสมาชิกอยางเครงครัด 

  การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ อยูภายใตความควบคุม 

ของสภาวิชาชีพ ในกรณีท่ีมีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ สภาวิชาชีพยอมมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ

ตามท่ีบัญญัติในกฎหมาย 

 ขอ ๖ หลักการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององคกร (Respect for Institutional Policy) 

ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

นโยบายขององคกรตางๆ ท่ีตนปฏิบัติงานหรือเปนสมาชิกอยู 

  ในกรณีท่ีองคกรนั้น มีกฎระเบียบหรือนโยบายเก่ียวกับการใชงานสื่อสังคมออนไลน หรือ 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายนั้น ในการใช

งานสื่อสังคมออนไลนของตนอยูเสมอ 

  การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ท่ีไมสอดคลองกับกฎระเบียบหรือ

นโยบายขององคกรดังกลาว อาจถูกลงโทษทางวินัย หรือมีผลตอหนาท่ีการงานหรือสภาพการจางในองคกรได 

 ขอ ๗ หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการหลีกเลี่ยงการทําใหผูอ่ืนเสียหาย (Respecting 

Human Dignity and Avoiding Defamation and Cyber-bullying) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

และหลีกเลี่ยงการกระทําหรือการเผยแพรเนื้อหาท่ีละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรืออาจทําใหบุคคลอ่ืน

เสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง ถูกคุกคาม หรือถูกกลั่นแกลง (cyber-bullying) 

 ขอ ๘ หลักการรายงานพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (Report of 

Misconduct) 

  ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ รับรูวามีการใชงานสื่อสังคมออนไลนท่ีไมเหมาะสม 

โดยเพ่ือนรวมงาน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพคนอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยเฉพาะหากเปนกรณีท่ีมีความสําคัญ

หรือไมเหมาะสมอยางรายแรง พึงแจงใหผูนั้นทราบเพ่ือพิจารณาหยุดการกระทําดังกลาว และแกไขผลท่ีเกิดข้ึน

หรือรายงานใหผูบังคับบัญชาของผูนั้น สภาวิชาชีพ องคกรท่ีผูนั้นปฏิบัติงานอยู หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล

ทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป ท้ังนี้ ตามความรุนแรงของการกระทํา ความเหมาะสม

ของสถานการณ และวิสัยและพฤติการณท่ีเก่ียวของ 

 

 
/ขอ ๙ ... 



-๕- 
 

 
 

 ขอ ๙ หลักเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 

  ในฐานะผูปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู (knowledge workers) ท่ีอาศัยความรูทางวิชาการ

ดานสุขภาพเปนสําคัญ ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพยอมมีเสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความเห็นหรือจุดยืน

ทางวิชาการในเรื่องตางๆ แตการใชงานสื่อสังคมออนไลนตองอยูภายใตความรับผิดชอบตอความเห็นนั้น 

และสอดคลองกับหลักการอ่ืนในแนวทางปฏิบัตินี้ ตลอดจนจริยธรรมและมาตรฐานแหงวิชาชีพของตน 

 

หมวด ๓ 

หลักจริยธรรมท่ัวไปของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับส่ือสังคมออนไลน 

__________________ 

 

 ขอ ๑๐ หลักการปองกันอันตรายตอผูอ่ืน (Protection from Harms) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หากพบการกระทําท่ีเปน

การละเมิดสิทธิของผูปวย หรืออาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ ทรัพยสิน หรือชื่อเสียงของผูใด 

โดยเฉพาะกรณีท่ีอาจสงผลกระทบรุนแรง ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพควรแจงผูท่ีกระทําการนั้นเพ่ือให 

หยุดการกระทําดังกลาว แจงผูท่ีอาจไดรับอันตรายเพ่ือใหหลบเลี่ยงจากอันตรายนั้น หรือแจงหนวยงานท่ีมี

หนาท่ีกํากับดูแลหรือรักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือระงับยับยั้งอันตรายและดําเนินการกับผู ท่ีกระทํา 

การดังกลาว ท้ังนี้ ตามความรุนแรงของการกระทํา ความเหมาะสมของสถานการณ และวิสัยและพฤติการณ 

ท่ีเก่ียวของ 

  ในกรณีฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและอาจเปนอันตรายตอชีวิต ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

พึงใหการชวยเหลือเบื้องตนเพ่ือระงับยับยั้งอันตรายดังกลาว เทาท่ีตนอยูในฐานะท่ีจะชวยไดอยางปลอดภัย 

ตามกฎหมาย จริยธรรมแหงวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยและพฤติการณท่ีเก่ียวของ 

 ขอ ๑๑ หลักการมุงประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ (Beneficence) 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงมุงประโยชนของผูปวยเปน

สําคัญ ไมวากรณีใด การใชงานสื่อสังคมออนไลน จะตองไมกระทบกระเทือนหรือเปนอุปสรรคตอการใหบริการ

สุขภาพแกผูปวย หรือทําใหผูปวยไมไดรับบริการสุขภาพดวยมาตรฐานในระดับท่ีดีท่ีสุดในสถานการณนั้นๆ 

ภายใตความสามารถและขอจํากัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณท่ีมีอยู 

 

 

 

 

 

 

 

/หมวด ๔ ... 



-๖- 
 

 
 

หมวด ๔ 

ความเปนวิชาชีพ (Professionalism) 

__________________ 

 

 ขอ ๑๒ หลักการรักษาความเปนวิชาชีพตลอดเวลา (Maintaining Professionalism) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงรักษาความเปนวิชาชีพดวย 

การวางตัวอยางเหมาะสมโดยไมจํากัดแตเพียงเฉพาะขณะปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น เนื่องจากการกระทําสวนตัว

นอกเวลาปฏิบัติหนาท่ียอมสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือและความเปนวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจน

องคกร วิชาชีพ และระบบสุขภาพโดยรวมไดเสมอ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ 

 ขอ ๑๓ หลัก “คิดกอนโพสต” (Pausing Before Posting) 

  เนื่องจากเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน อาจคงอยูอยางถาวรตลอดไป และอาจถูกนําไปใช 

โดยผูอ่ืนได ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ จึงพึงมีสติ คํานึงถึงความเหมาะสม ขอดีขอเสีย และผลกระทบท่ีอาจ 

เกิดข้ึนจากการเผยแพรเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลนกอนทําการเผยแพรเนื้อหาดังกลาวเสมอ (“คิดกอนโพสต”) 

นอกจากนี้ ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงรับผิดชอบตอการกระทําของตน  

ท้ังในทางกฎหมาย ทางวินัย ทางจริยธรรม และทางสังคม 

 ขอ ๑๔ หลักการมีพฤติกรรมออนไลนอยางเหมาะสม (Appropriate Behaviors Online) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงวางตัวอยางเหมาะสมในการใชงานสื่อสังคมออนไลน หลีกเลี่ยง

การใชถอยคําท่ีไมสุภาพหรือไมเหมาะสมกับกาลเทศะ การเลาเรื่องขําขันท่ีลามกหรือไมสุภาพ การถายภาพ

และเผยแพรภาพท่ีอาจแสดงถึงการขาดความเปนมืออาชีพหรือขาดความเปนวิชาชีพ เชน ภาพขณะดื่มสุรา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือใชยาเสพติด ภาพท่ีสอไปในทางเพศหรือลามกอนาจาร ภาพท่ีอุจาด หวาดเสียว 

หรือรุนแรง การแสดงตัวหรือทําใหเขาใจไดวาเหยียดหยามหรือดูหม่ินคนบางกลุม เปนตน พึงระมัดระวัง 

ในการแสดงความเห็นในลักษณะบนระบายอารมณหรือการนินทา บนสื่อสังคมออนไลน 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงระมัดระวังในการแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลนท่ีเปน 

ขอถกเถียงหรือสุมเสี่ยงอยางมากในสังคม เชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การเมืองการปกครอง เปนตน 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการเผยแพรภาพหรือเนื้อหา

ในขณะปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ ในลักษณะท่ีอาจถูกมองวาไมเหมาะสมหรือไมมีความเปนวิชาชีพได  

เชน การเผยแพรภาพถายในหอผูปวย หองคลอด หรือหองผาตัดขณะมีการดูแลหรือทําหัตถการกับผูปวยอยู 

ภาพถายขณะใหการดูแลรักษาผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากปรากฏตัวผูปวย 

หรือขอมูลของผูปวยอยูในภาพหรือเนื้อหาดังกลาวดวย ไมวาจะสามารถระบุตัวตนของผูปวยไดหรือไมก็ตาม 

 

/ขอ ๑๕ ... 



-๗- 
 

 
 

 ขอ ๑๕ หลักการตั้งคาความเปนสวนตัวอยางเหมาะสมและแยกเรื่องสวนตัวกับวิชาชีพ (Privacy 

Settings and Separating Personal and Professional Information) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงศึกษาและตั้งคาความเปนสวนตัว (privacy settings) ของสื่อ

สังคมออนไลนท่ีใชงานอยางเหมาะสม เพ่ือจํากัดการเขาถึงเนื้อหาท่ีเปนเรื่องสวนตัวจากบุคคลภายนอก และ

อาจพิจารณาแยกบัญชีผูใชงาน (user account) หรือเนื้อหาท่ีเปนเรื่องสวนตัว กับเรื่องทางวิชาชีพออกจากกัน 

 ขอ ๑๖ หลักการตรวจสอบเนื้อหาออนไลนของตนอยูเสมอ (Periodic Self-Auditing) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงตรวจสอบเนื้อหาหรือขอมูลของตนหรือเก่ียวกับตนบนสื่อสังคม

ออนไลนและบนอินเทอรเน็ตเปนระยะๆ เพ่ือใหแนใจวาขอมูลเก่ียวกับตนเองมีความถูกตอง และไมมีเนื้อหา 

ท่ีไมเหมาะสมหรืออาจสรางผลเสียใหกับตนในภายหลังหลงเหลืออยู 

 ขอ ๑๗ หลักการกําหนดขอบเขตความเปนวิชาชีพกับผูปวย (Professional Boundaries with Patients) 

  เนื่องจากในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพมักมีอิทธิพลเหนือ

ความคิดและการตัดสินใจของผูปวย ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนด

ขอบเขตความเปนวิชาชีพ (professional boundaries) และรักษาระยะหาง (keep distance) กับผูปวย 

ใหเหมาะสม 

 ขอ ๑๘ หลักการกําหนดขอบเขตความเปนวิชาชีพกับผูอ่ืน (Professional Boundaries with Others) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนดขอบเขตความเปน

วิชาชีพ (professional boundaries) และรักษาระยะหาง (keep distance) กับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือนรวมงาน อาจารย นิสิตนักศึกษาหรือผูรับการฝกอบรม และบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูปวยใหเหมาะสม และ 

พึงตระหนักและเคารพในความเปนสวนตัวของผูอ่ืน ตลอดจนไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความลับของผูอ่ืน  

  ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ อาจเลือกท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนผานสื่อสังคมออนไลนได

หากพิจารณาแลวเห็นวามีผลดีมากกวาผลเสีย ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนดขอบเขต

ความเปนวิชาชีพและรักษาระยะหางใหเหมาะสมเชนเดียวกับในชีวิตจริง 

 

หมวด ๕ 

การคุมครองความเปนสวนตัวของผูปวย (Protection of Patient Privacy) 

__________________ 

 

 ขอ ๑๙ หลักการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูปวย 

(Protecting Information Security and Non-Disclosure of Patient Information) 

 

/ในการ ... 



-๘- 
 

 
 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงใหความสําคัญกับการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศ (information security) อยูเสมอ  

พึงระมัดระวังไมใหการใชงานสื่อสังคมออนไลนของตนสงผลกระทบสําคัญตอความม่ันคงปลอดภัยหรือละเมิด

ความเปนสวนตัวของขอมูลผูปวย และพึงระมัดระวังไมใหผู อ่ืนลวงรูขอมูลผูปวยจากการใชงานสื่อสังคม

ออนไลนโดยไมมีความจําเปนและสมควร 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงตระหนักในหนาท่ีตามกฎหมาย 

ในการคุมครองความลับ (confidentiality) และความเปนสวนตัว (privacy) ของขอมูลผูปวย และพึง

หลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในประการท่ีสามารถระบุตัวตนของผูปวยได เวนแต 

จะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรม หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และแมจะไดรับ 

ความยินยอมแลวก็ตาม ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงพิจารณาขอดีขอเสียของการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาว ท้ังผลตอผูปวย ตนเอง และประโยชนสาธารณะ ประกอบกันอยางรอบคอบ 

  ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ประสงคจะเผยแพรเนื้อหาท่ีมีขอมูลเก่ียวของกับผูปวย 

ในสื่อสังคมออนไลน เพ่ือประโยชนตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานดานสุขภาพดวยกัน 

การแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ โดยไมไดรับความยินยอมจากผูปวย ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงลบ  

(de-identify) ขอมูลระบุตัวตน (identifiers) ของผูปวยท้ังหมด และรายละเอียดอ่ืนท่ีอาจทําใหผูอ่ืนสามารถ

ระบุตัวตนของผูปวยไดออกกอน 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงระมัดระวังการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูปวย ท่ีแมไมไดมี 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในประการท่ีสามารถระบุตัวตนของผูปวยไดโดยตรง แตมีการระบุรายละเอียดมาก

พอท่ีจะทําใหผูอ่ืนสามารถคาดเดาหรือระบุตัวตนของผูปวยในภายหลังได (re-identification) เชน แมไมไดมี

การระบุชื่อหรือเลขประจําตัวผูปวย แตมีการเปดเผยสถานพยาบาล หอผูปวย และ/หรือ หมายเลขเตียง 

ท่ีผูปวยนอนอยู เปนตน 

 ขอ ๒๐ หลักการใหความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว (Informed Consent) 

  ในการขอความยินยอมจากผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรม ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงแจง

ใหผูนั้นทราบวัตถุประสงค รูปแบบ ชองทาง และผลดีผลเสียของการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวใหทราบและเขาใจอยางถองแท พรอมท้ังมีโอกาสซักถามกอนใหความยินยอม ท้ังนี้ ตองเปน

ความยินยอมโดยสมัครใจอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

/หมวด ๖ ... 



-๙- 
 

 
 

 

หมวด ๖ 

การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 

__________________ 

 

 ขอ ๒๑ หลักการไมโฆษณา (Non-Advertising) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงไมโฆษณา ใช จาง หรือ

ยินยอมใหผู อ่ืนโฆษณาการประกอบวิชาชีพ ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ท้ังของตนและ 

ของผูอ่ืนในลักษณะท่ีขัดกับขอบังคับของสภาวิชาชีพวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ตองไมโฆษณาหรือประกาศ

หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาหรือประกาศดวยประการใดๆ อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ตองไมโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพในลักษณะท่ีเปนความผิดตาม

กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง กฎหมายวาดวยยา  

และกฎหมายวาดวยอาหาร 

เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนมีลักษณะเฉพาะ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยวากรณีใดเขาขายการโฆษณา

ท่ีขัดกับขอบังคับของสภาวิชาชีพหรือกฎหมายหรือไม บุคคลตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  

ควรสอบถามสภาวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายเพ่ือความชัดเจน 

 ขอ ๒๒  หลักการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน (Full Disclosure) 

   ในการใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพแกผูปวยหรือ

ประชาชนหรือผานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงเปดเผยอยางชัดเจน ซ่ึงขอมูลเก่ียวกับ 

การขัดกันแหงผลประโยชน (conflicts of interest) ซ่ึงรวมถึงผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

ท่ีตนไดรับจากผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ หรือสถานพยาบาล ท่ีอาจมีผลตอการใหขอมูล

ดังกลาว ท้ังนี้ โดยระบุรายละเอียดตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

 ขอ ๒๓  หลักการระบุวิชาชีพและความรูความชํานาญของตน (Self-Identification) 

   ในการใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพแกผูปวยหรือ

ประชาชน ผานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงระบุวิชาชีพและความรูความชํานาญของตน 

ท่ีเ ก่ียวของตามความเปนจริง เพ่ือใหผูรับขอมูลสามารถประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาว 

ไดอยางเต็มท่ี ท้ังนี้ จะตองไมเปนการโฆษณาท่ีผิดจริยธรรมวิชาชีพหรือกฎหมาย 

 ขอ ๒๔  หลักการหลีกเลี่ยงการสําคัญผิดวาเปนผูแทนองคกร (Avoiding Misrepresentation) 

   ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงระมัดระวังไมใหผูอ่ืนเขาใจผิดวา

ตนกําลังใหขอมูลหรือทําหนาท่ีในฐานะผูแทนขององคกรใดองคกรหนึ่ง โดยไมถูกตอง(misrepresentation) 

/ในกรณี ... 



-๑๐- 
 

 
 

  ในกรณีท่ีการใชงานสื่อสังคมออนไลนมีโอกาสเขาใจผิดดังกลาวได ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ

พึงระบุใหชัดเจนวาเนื้อหาดังกลาวเปนของตน และไมใชในฐานะผูแทนขององคกรนั้น 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายเก่ียวกับการใชชื่อ 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณขององคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยูหรือเปนสมาชิก และหลีกเลี่ยงการใชชื่อ 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ เชน โลโก ขององคกรนั้นในประการท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเขาใจผิดวาตนเปนผูแทน 

ขององคกรนั้นได 

 ขอ ๒๕ หลัก “เช็คกอนแชร” (“Fact Checking before Sharing”) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

หรือความนาเชื่อถือของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพกอนจะเผยแพรตอไป 

พึงใหขอมูลตามความเปนจริงและตามมาตรฐานวิชาชีพ และพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรขอมูลเท็จ 

 (false claims) ขอมูลท่ีมีเจตนาชี้นําโดยมิชอบ (misleading claims) หรือขอมูลท่ีไมถูกตอง ไมสอดคลองกับ

ความรูทางวิชาการหรือมาตรฐานของวิชาชีพ โดยเฉพาะกรณีท่ีอาจเปนอันตราย หากทําไดควรอางอิง

แหลงท่ีมา หรือระบุวาเปนเนื้อหาท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนเพียงใด หรือเปนเพียงความเห็นของตน

หรือของผูเชี่ยวชาญบางคนไวดวย 

  หากผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไดเผยแพรเนื้อหาท่ีอาจเปนอันตราย ไมถูกตอง ไมสอดคลอง

กับความรูทางวิชาการ หรือมาตรฐานของวิชาชีพไปแลว และทราบภายหลังวาไมถูกตองเหมาะสม ผูปฏิบัติงาน

ดานสุขภาพพึงดําเนินการตรวจสอบและแกไขการเผยแพรเนื้อหาดังกลาวหากทําได เชน อาจลบขอความเดิม 

ท่ีเปนปญหา แกไขขอความเดิมใหถูกตอง หรือเผยแพรขอความท่ีแกไขแลวอีกครั้ง เปนตน ตลอดจนระงับ

ยับยั้งไมใหมีการเผยแพรเนื้อหาเดิมหากทําได 

หากผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไดรับรูถึงการเผยแพรเนื้อหาท่ีไมถูกตองเหมาะสมดังกลาว 

โดยบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนกรณีท่ีอาจเกิดอันตรายรายแรงตอผูหลงเชื่อ และอยูในวิสัยท่ีตนสามารถดําเนินการได 

อาจพิจารณาตรวจสอบและชี้แจงแกไขเนื้อหาใหถูกตอง หรือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตามความ

เหมาะสมและคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

หมวด ๗ 

การใหคําปรึกษาออนไลน (Online Consultation) 

__________________ 

 

 ขอ ๒๖ หลักการปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการใหคําปรึกษาออนไลน (Cautious Practice for 

Online Consultation) 

/ในกรณี ... 



-๑๑- 
 

 
 

  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ไดรับคําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพผานเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือสื่อสังคมออนไลน จากผูปวย หรือจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพ 

ดานสุขภาพ พึงพิจารณาผลดีและผลเสียของการใหคําปรึกษาออนไลนอยางรอบคอบ พึงเลือกใชตาม 

ความจําเปนและเหมาะสมอยางระมัดระวัง และคํานึงถึงขอจํากัด นอกจากนี้ พึงหลีกเลี่ยงการใหคําปรึกษา 

ในลักษณะท่ีแสดงถึงความม่ันใจ ความชัดเจนแนนอน โดยไมไดคํานึงถึงโอกาสเกิดปญหาหรือภาวะแทรกซอน

ท่ีรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงหากเกิดปญหาข้ึนอาจนําไปสูปญหาความสัมพันธหรือการฟองรองได 

  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหคําปรึกษาออนไลน  

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงชี้แจงใหผูปวยเขาใจ และตระหนักในความเสี่ยงและขอจํากัดของการให

คําปรึกษาออนไลน กอนใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา พรอมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตัว และการรับ

บริการในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีท่ีไมแนใจวาเปนอันตรายหรือไม 

  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพไมประสงคจะใหคําปรึกษาออนไลน ผูประกอบ

วิชาชีพดานสุขภาพพึงตอบปฏิเสธอยางสุภาพ โดยอาจชี้แจงเหตุผลประกอบก็ได และแนะนําใหผูนั้นติดตอ 

ขอคําปรึกษาผานชองทางปกติ ซ่ึงอาจรวมถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินในกรณีจําเปน 

 ขอ ๒๗ หลักการบันทึกการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ (Documentation of 

Professional Communications) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลนเพ่ือติดตอสื่อสารกับผูปวย หรือผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ  

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงบันทึกการใหความยินยอมของผูปวย (ถามี) ขอมูลและรายละเอียดการใหคําปรึกษา

และรายละเอียดของการติดตอสื่อสารดังกลาว ไวเปนสวนหนึ่งของเวชระเบียนหรือประวัติสุขภาพของผูปวย 

สําหรับการอางอิงและเพ่ือความตอเนื่องในการใหบริการผูปวย หากอยูในวิสัยท่ีสามารถทําได 
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พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการ

พจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
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หวัขอ้บรรยาย

ขอบเขตการใชบ้งัคบั๑

คูม่อืส าหรบัประชาชน๒

การรบัค าขอ๓

การพจิารณาค าขอ๔

การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนญุาต๕

การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบการด าเนนิการทีไ่ดร้บัอนุญาต๖

ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขอ๗

ทบทวนกฎหมาย๘
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ขอบเขตการใชบ้งัคบั๑.

ดา้นระยะเวลา๑.๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชบ้ังคับเมือ่พน้กําหนดหนึง่รอ้ยแปดสบิวัน
นับแต่วันประกาศ ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  เวน้แต่มาตรา  ๑๗  ใหใ้ชบ้ังคับ
ตัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก 
เมือ่วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ดังนัน้ จงึมผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่ันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวน้แตม่าตรา ๑๗ 
ทีม่ผีลบงัคบัใชท้ันที
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มาตรา ๔ “อนุญาต”  หมายความว่า  การทีเ่จา้หนา้ทีย่นิยอมใหบุ้คคลใดกระทําการใดที่มี
กฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอมกอ่นกระทําการนัน้  และใหห้มายความรวมถงึการออกใบอนุญาต 
การอนุมัต ิการจดทะเบยีน การขึน้ทะเบยีน การรับแจง้ การใหป้ระทานบัตรและการใหอ้าชญาบัตรดว้ย

ขอ้ยกเวน้

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตนิีม้ใิหใ้ชบ้ังคับแก่

(๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

(๒) การพจิารณาพพิากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจา้หนา้ที่ในกระบวนการ
พจิารณาคด ีการบังคับคด ีและการวางทรัพย์

(๓)  การดําเนนิงานตามกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

(๔)  การอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

(๕)  การอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตกิารทางทหารดา้นยทุธการ  รวมทัง้ตามกฎหมาย
เกีย่วกบัการควบคมุยทุธภัณฑ ์ และกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานผลติอาวธุของเอกชน

การยกเวน้ไม่ใหนํ้าบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตนิี้มาใชบ้ังคับแกก่ารดําเนนิกจิการใดหรอื
กบัหน่วยงานใดนอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา

ขอบเขตการใชบ้งัคบั๑.

ดา้นกฎหมาย๑.๒

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ชบ้ังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบยีนหรอืการแจง้ทีม่ี
กฎหมายหรอืกฎกําหนดใหต้อ้งขออนุญาต จดทะเบยีน หรอืแจง้ กอ่นจะดําเนนิการใด

บทบัญญัตขิองกฎหมายหรอืกฎใดทีข่ัดหรอืแยง้กบัพระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชพ้ระราชบัญญัตนิีแ้ทน
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มาตรา ๔ “เจา้หนา้ที”่  หมายความถงึ  เจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยวธิีปฏบิัต ิ
ราชการทางปกครอง

มาตรา ๕ แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฎบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิา่

“เจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ บคุคล คณะบคุคล หรอืนติบิคุคล ซึง่ใชอํ้านาจหรอืไดรั้บมอบ
ใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตัง้ข ึน้ในระบบราชการ รัฐวสิาหกจิหรอืกจิการอืน่ของรัฐหรอืไมก่็ตาม

หน่วยงานของรัฐ  ใหบ้รกิาร ประชาชน

ประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ

ดา้นเจา้หนา้ทีแ่ละหนว่ยงาน๑.๓

ขอบเขตการใชบ้งัคบั๑.

ดา้นการใหบ้รกิาร๑.๔

ไมอ่ยูใ่นบงัคบั อยูใ่นบงัคบั
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ผูจ้ดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน๒.๑

คูม่อืส าหรบัประชาชน๒

 ผูอ้นญุาตมหีนา้ทีจ่ดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน (มาตรา ๗ วรรคหนึง่) ใหเ้สร็จสิน้

ภายใน ๑๘๐ วนั นบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา (มาตรา ๑๗)

(พ.ร.บ. ประกาศ ๒๒ ม.ค. ๕๘ ครบ ๑๘๐ วนั วนัที ่๒๐ ก.ค. ๕๘)

 “ผูอ้นญุาต”  หมายความวา่  ผูซ้ ึง่กฎหมายก าหนดใหม้อี านาจในการอนุญาต

(ไมร่วมผูร้บัมอบอ านาจ)

คูม่อืส าหรบัประชาชน (มาตรา ๗ วรรคหนึง่)๒.๒

 หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไข  (ถา้ม)ี  ในการยืน่ค าขอ

 ข ัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต

 รายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีผู่ข้ออนุญาตจะตอ้งยืน่มาพรอ้มกบัค าขอ

 จะก าหนดใหย้ืน่ค าขอผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ทนการมายืน่ค าขอดว้ยตนเองก็ได้

อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย



7

การเผยแพร ่มาตรา ๗ วรรคสอง๒.๓

 ปิดประกาศไว ้ ณ  สถานทีท่ ีก่ าหนดใหย้ืน่ค าขอ

 ทางสือ่อเิล็กทรอนกิส์

 กรณีประชาชนขอส าเนาคูม่อืประชาชน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีจ่ดัส าเนาให ้ โดยจะคดิ

คา่ใชจ้า่ยตามควรแกก่รณีก็ได ้ ใหร้ะบคุา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไวใ้นคูม่อืส าหรบัประชาชนดว้ย

คูม่อืส าหรบัประชาชน (ตอ่)๒

การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม)๒.๔

 ก.พ.ร. มหีนา้ทีต่รวจสอบข ัน้ตอนและระยะเวลา ทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรบัประชาชน

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืไม่

 กรณีทีเ่ห็นวา่ข ัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดดงักลา่วลา่ชา้เกนิสมควร  ใหเ้สนอ

คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาและส ัง่การใหผู้อ้นุญาตด าเนนิการแกไ้ขใหเ้หมาะสมโดยเร็ว
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คูม่อืส าหรบัประชาชน (ตอ่)๒

การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดในคูม่อืส าหรบัประชาชน๒.๕

 กรณีมกีฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืขอ้บงัคบัออกใชบ้งัคบั และมผีลใหต้อ้งเปลีย่นแปลง

หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  เงือ่นไข หรอืรายละเอยีดอืน่ใดทีป่รากฏในคูม่อืส าหรบัประชาชน

 การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว มใิหใ้ชบ้งัคบักบัการยืน่ค าขอทีไ่ดย้ ืน่ไวแ้ลว้โดยชอบกอ่นวนัที่

กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืขอ้บงัคบัดงักลา่วมผีลใชบ้งัคบั

เวน้แต่ กฎหมายน ัน้จะบญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอืน่ เฉพาะในกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงน ัน้จะ
เป็นประโยชนต์อ่ผูย้ ืน่ค าขอ
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การรบัค าขอ (มาตรา ๘)๓

หนา้ทีข่องพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีใ่นการรบัค าขอ๓.๑

๑
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีย่ืน่พรอ้มคําขอวา่ถกูตอ้ง

ครบถว้นหรอืไม่

๒ กรณีคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบทันที

 แกไ้ขทันทใีนกรณีทีทํ่าได ้

 แกไ้ขไมไ่ดใ้นทันท ีใหบ้ันทกึความบกพรอ่งและกําหนดระยะเวลา 

และลงนามทัง้สองฝ่ายไวใ้นบันทกึนัน้ 

๓ กรณีคําขอถกูตอ้ง ครบถว้น หรอืแกไ้ขแลว้

 เรยีกเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิอืน่ใดอกีไมไ่ด ้ 

 ปฏเิสธการพจิารณาคําขอโดยอา้งความไมส่มบรูณ์ของคําขอหรอืความไมค่รบถว้น

ของเอกสารหรอืหลักฐานไมไ่ด ้เวน้แต ่ความไมส่มบรูณ์หรอืความไมค่รบถว้น 

เกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่ 

ทําใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสัง่การตามทีเ่ห็นสมควร
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การรบัค าขอ (มาตรา ๘) (ตอ่)๓

 กรณคีวามไมส่มบรูณ์ของคําขอ หรอืความไมค่รบถว้นของเอกสาร หรอืหลักฐาน

เกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่

และเป็นผลทําใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสัง่การตามทีเ่หน็สมควร

และใหผู้อ้นุญาตดําเนนิการทางวนัิย หรอืดําเนนิคดกีบัพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยไมช่กัชา้

หนา้ทีข่องพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีใ่นการรบัค าขอ (ตอ่)๓.๑

๔
กรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืไมส่ง่เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ 

(มาตรา ๙)

 คนืคําขอใหแ้กผู่ย้ ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืคําขอใหท้ราบดว้ย

 ผูย้ืน่คําขอมสีทิธอิทุธรณ์ได ้

ความรบัผดิของพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีใ่นการรบัค าขอ ๓.๕
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ผูอ้นญุาตพจิารณาแลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรบัประชาชน๔.๑

๔ การพจิารณาค าขอ (มาตรา ๑๐)

 ตอ้งแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน ๗ วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ

ผูอ้นญุาตยงัพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรบัประชาชน ๔.๒

 แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ ๗ วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ

 สง่สําเนาการแจง้ดังกลา่วให ้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้

กรณี ก.พ.ร. เห็นวา่ความลา่ชา้น ัน้เกนิสมควรแกเ่หตหุรอืเกดิจากการขาด
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานของผูอ้นุญาต

๔.๓

 รายงานตอ่คณะรัฐมนตรพีรอ้มทัง้เสนอแนะใหม้กีารพัฒนาหรอืปรับปรงุหน่วยงาน

หรอืระบบการปฏบิัตริาชการของหน่วยงานนัน้ 

กรณีไมแ่จง้ตาม ๔.๑ และ ๔.๒๔.๔

 ถอืวา่ผูอ้นุญาตกระทําการ หรอืละเวน้กระทําการ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่อ้ ืน่  

เวน้แตจ่ะเป็นเพราะมเีหตสุดุวสิยั
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๕ การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนญุาต (มาตรา ๑๒)

การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนุญาต๕.๑

 กฎหมายกําหนดอายใุบอนุญาตไว ้และ

 กจิการหรอืการดําเนนิการทีม่ลีักษณะเป็นกจิการหรอืดําเนนิการทีต่อ่เนือ่งกนั

 คณะรัฐมนตรจีะกําหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตชาํระคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตแทน

การยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตก็ได ้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา

หนา้ทีข่อง ก.พ.ร.๕.๒

 เป็นหนา้ทีข่อง ก.พ.ร. ทีจ่ะหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกใบอนุญาต

เพือ่เสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตรใีนการดําเนนิการตาม ๕.๑
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ผูอ้นญุาต๖.๑

๖ การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบการด าเนนิการทีไ่ดร้บัอนุญาต (มาตรา ๑๓) 

 กําหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการดําเนนิกจิการ

ของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตกําหนด

 ตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการดําเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละแนวทางกําหนด

พนกังานเจา้หนา้ที่๖.๒

 ตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการดําเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละแนวทางกําหนดกําหนด

 ดําเนนิการตรวจสอบและสัง่การตามอํานาจหนา้ทีโ่ดยเร็ว เมือ่มผีูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้นรําคาญ  

หรอืเสยีหายจากการประกอบกจิการหรอืการดําเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาต 

ไมว่า่ความจะปรากฏตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีเ่องหรอืมผีูร้อ้งเรยีน
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ศนูยบ์รกิารรว่ม (มาตรา ๗ วรรคสี)่๗.๑

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนุญาต

 ใหส้ว่นราชการจัดใหม้ศีนูยบ์รกิารร่วมเพือ่รับคําขอและชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการ

อนุญาตตา่งๆ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาตไว ้ณ ทีเ่ดยีวกนั

๑ การจดัต ัง้

๒ หนา้ที ่ก.พ.ร.

 ก.พ.ร. กําหนดแนวทางการจัดตัง้ศนูยบ์รกิารรว่มรับคําขอและชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบั

การอนุญาตตา่งๆ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาตไว ้ณ ทีเ่ดยีวกนั
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ศนูยร์บัค าขออนญุาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖)๗.๒

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ตอ่)

 ในกรณีจําเป็นและสมควรเพือ่ประโยชนใ์นการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน  

ใหค้ณะรัฐมนตรมีมีตจัิดตัง้ศนูยรั์บคําขออนุญาต

 ใหศ้นูยรั์บคําขอมฐีานะเป็นสว่นราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี ่แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบ

บรหิารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ สงักดัสํานักนายกรัฐมนตรแีละจะ

ใหม้สีาขาของศนูยป์ระจํากระทรวงหรอืประจําจังหวดัดว้ยก็ได ้

 การจัดตัง้ศนูยรั์บคําขออนุญาตใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา และกําหนดรายชือ่กฎหมายทีจ่ะ

อยูภ่ายใตก้ารดําเนนิการของศนูยรั์บคําขอไวใ้นพระราชกฤษฎกีาดว้ย

มาตรา ๑๘ วรรคสี่  ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งส่วนราชการเพื่อ
รับผิดชอบภาระหนา้ที่ใดโดยเฉพาะซึง่ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผูบ้ังคับบัญชาของส่วนราชการ
ดังกล่าวเป็นอธบิดหีรอืตําแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเป็นอธบิดก็ีได ้ในกรณีเชน่นัน้ใหอ้ธบิดี
หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ดังกล่าวมอํีานาจหนา้ทีสํ่าหรับส่วนราชการนัน้เชน่เดยีวกับ
อธบิด ีตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีา และใหค้ณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนา้ที่
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับสว่นราชการนัน้

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

๑ การจดัต ัง้
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ศนูยร์บัค าขออนญุาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่)๗.๒

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ตอ่)

 ผูย้ืน่คําขอไดย้ืน่คําขอ  หรอืสง่เอกสารหรอืหลักฐาน  หรอืคา่ธรรมเนยีม  ณ  ศนูยรั์บคําขอฯ แลว้  

ใหถ้อืวา่ไดม้กีารยืน่คําขอ  หรอืสง่เอกสารหรอืหลักฐาน  หรอืคา่ธรรมเนยีมโดยชอบแลว้

 เงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืเงนิอืน่ใดทีศ่นูยรั์บคําขออนุญาตไดรั้บไว ้ใหศ้นูยรั์บคําขอฯ นําสง่คลัง

เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ หรอืสง่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  แลว้แตก่รณี  และแจง้ใหห้น่วยงานของ

ผูอ้นุญาตทราบ

 กรณีหน่วยงานของผูอ้นุญาตหกัคา่ใชจ้่ายจากเงนิทีจ่ะตอ้งนําสง่คลัง  ใหศ้นูยรั์บคําขอฯ

หกัเงนิดังกลา่วแทน และสง่มอบเงนิทีห่กัไวนั้น้ใหแ้กห่น่วยงานของผูอ้นุญาต  โดยใหศ้นูยรั์บคํา

ขอฯ มสีทิธหิกัคา่ใชจ้า่ย ตามอตัราทีจ่ะไดต้กลงกบัหน่วยงานผูอ้นุญาต

 ระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน ใหนั้บแตว่นัทีศ่นูยรั์บคําขออนุญาตสง่เรือ่งให ้

ผูอ้นุญาต  โดยศนูยรั์บคําขออนุญาตจะตอ้งสง่เรือ่งใหผู้อ้นุญาตไมช่า้กวา่ ๓ วนัทําการ  

หากศนูยรั์บคําขอฯ สง่เรือ่งใหผู้อ้นุญาตชา้กวา่ ๓ วนั หรอืไมส่ง่ ใหนํ้าเรือ่งกระทําการ

หรอืละเวน้กระทําการ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่อ้ ืน่ มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม เวน้แต่

มเีหตสุดุวสิยั

๒ การด าเนนิการของศนูยร์บัค าขออนุญาต
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ศนูยร์บัค าขออนญุาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่)๗.๒

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ตอ่)

 ผูอ้นุญาตตอ้งสง่คูม่อืสําหรับประชาชนทีถ่กูตอ้งและเป็นปัจจุบันใหศ้นูยรั์บคําขอฯ ตามจํานวน

ทีจํ่าเป็น  และดําเนนิการใหม้กีารฝึกอบรมหรอืชีแ้จงใหเ้จา้หนา้ทีข่องศนูยรั์บคําขอฯ  มคีวาม

ชาํนาญในการปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ย

๓ การด าเนนิการของผูอ้นุญาต

๔ การด าเนนิการของเจา้หนา้ทีศ่นูยร์บัค าขออนุญาต

 ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีย่ืน่พรอ้มคําขอ

วา่ถกูตอ้งครบถว้นหรอืไม่

 กรณีคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐาน ตอ้งแกไ้ขทันทใีนกรณีทีทํ่าได ้

หากแกไ้ขไมไ่ดใ้นทันท ีใหบ้ันทกึความบกพรอ่งและกําหนดระยะเวลา 

และลงนามทัง้สองฝ่ายไวใ้นบันทกึนัน้ 

 กรณีคําขอถกูตอ้ง ครบถว้น หรอืแกไ้ขแลว้ จะเรยีกเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิอืน่ใดอกีไมไ่ด ้ 

และจะปฏเิสธการพจิารณาคําขอโดยอา้งความไมส่มบรูณ์ของคําขอหรอืความไมค่รบถว้นของ

เอกสารหรอืหลักฐานไมไ่ด ้เวน้แต ่ความไมส่มบรูณ์หรอืความไมค่รบถว้น เกดิจากความประมาท

เลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่ ทําใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสัง่การ

ตามทีเ่ห็นสมควร  และใหดํ้าเนนิการทางวนัิยหรอืดําเนนิคดกีับพนักงานเจา้หนา้ทีท่ี่เกีย่วขอ้งโดย

ไมช่กัชา้
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ศนูยร์บัค าขออนญุาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่)๗.๒

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ตอ่)

 รับคําขอและคา่ธรรมเนยีม  รวมตลอดทัง้คําอทุธรณ์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาต

 ใหข้อ้มลู  ชีแ้จง  และแนะนําผูย้ืน่คําขอหรอืประชาชนใหท้ราบถงึหลักเกณฑ ์ วธิกีาร  

และเงือ่นไขในการอนุญาต  รวมตลอดทัง้ความจําเป็นในการยืน่คําขออืน่ใดทีจํ่าเป็น

 สง่คําขอ  หรอืคําอทุธรณ์ พรอ้มทัง้เอกสารหรอืหลักฐานใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ

คอยตดิตามเรง่รัดหน่วยงานดังกลา่วเพือ่ดําเนนิการใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด

ตามพระราชบัญญัตนิี ้ คูม่อืสําหรับประชาชน หรอืตามกฎหมายทีใ่หส้ทิธใินการอทุธรณ์

 กรณีทีเ่ห็นวา่หลักเกณฑห์รอืวธิกีารในการยืน่คําขอ  มรีายละเอยีดหรอืกําหนดใหต้อ้งสง่

เอกสารทีไ่มจํ่าเป็น  หรอืเป็นภาระเกนิสมควร ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรสีัง่การใหห้น่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้

 รวบรวมปัญหาและอปุสรรคจากการอนุญาตและการดําเนนิการของศนูยรั์บคําขอฯ  เพือ่เสนอ

ตอ่ ก.พ.ร. เพือ่รายงานตอ่คณะรัฐมนตรพีจิารณาสั่งการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดําเนนิการ

ปรับปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมตอ่ไป

 เสนอแนะในการพัฒนาหรอืปรับปรุงกระบวนการ  ขัน้ตอน  ระยะเวลา  เกีย่วกบัการอนุญาต

ตา่งๆ  รวมถงึขอ้เสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืกําหนดหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วกบั

การอนุญาตเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกมากขึน้

๕ หนา้ทีข่องศนูยร์บัค าขออนุญาต
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ทบทวนกฎหมาย (มาตรา ๖)๘

๘ ทบทวนกฎหมาย

 ทกุหา้ปีนับแตว่นัทีพ่ระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับ 

 ผูอ้นุญาตพจิารณากฎหมายวา่สมควรปรับปรุงกฎหมายนัน้เพือ่ยกเลกิการอนุญาต

หรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทนการอนุญาตหรอืไม่

 ในกรณีจําเป็นผูอ้นุญาตจะพจิารณาปรับปรงุกฎหมายหรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทน

ในกําหนดระยะเวลาทีเ่ร็วกวา่นัน้ก็ได ้

 กรณีเห็นวา่สมควรปรับปรุงกฎหมาย ใหผู้อ้นุญาตเสนอผลการพจิารณาตอ่คณะรัฐมนตรี

เพือ่พจิารณายกเลกิการอนุญาตหรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทนการอนุญาต 



MAKE SIMPLE BE MODERN

www.opdc.go.th



พระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

----------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปที ่๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันับแตวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราช 

บัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไม

วาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทํา
ไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน  



 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 
องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน  

การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  บรรดาที่มีชื่อ
ของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผน
บันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว

ของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ให
ถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
เปนคนตางดาว 
  นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น  
ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 
 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัดสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  และใหคําปรึกษา
แกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 

 
 



หมวด  ๑ 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

_______________ 
 
 มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่

เกี่ยวของ 
 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 
 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือ

จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เหน็สมควร 
 มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา  ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจา

นุเบกษา  จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร    
 มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งท่ี
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ
เอกชน 
 (๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ 



 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณา
ไวดวย 
 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย

ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่
มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได   ในการนี้ใหคํานึง 
ถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น 
 มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคล
ใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจ

เขาใจไดตามควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร 
เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสาร
นั้นก็ได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยู

แลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก  รวบรวม  หรือจัดใหมีข้ีน
ใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือ
เสียง  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตถาหนวยงานของรัฐ
เห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา  และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิ
เสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูล

ขาวสารนั้นใหก็ได 
 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้น

ใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 
 ใหนําความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูล
ขาวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 



 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมวาขอมูล
ขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น
หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอให

คําแนะนํา เพ่ือไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดย

หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหสง
คําขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป 
 มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัด
ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 
๑๑ หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับ
ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเก่ียวกับ
การมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา  ๑๗  
หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได  แต
ตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๒ 
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

_______________ 
 
 มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน 
จะเปดเผยมิได 
 มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ

หนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 
 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตาม

วัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ  
หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  แต
ทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น
หรือคําแนะนําภายในดงักลาว 
 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ 
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมา
โดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
 คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุไวดวยวา
ที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา  
แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๖ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอ

บุคคลใดไดหรือไมภายใตเง่ือนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนด
วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
 

พระมหากษัตริย 



 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่

กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง 
 ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ

กระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึง
เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ 
 ในกรณีที่มีการคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการ

พิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะ

เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘  หรือจนกวา

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได  แลวแต
กรณี 
 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 
หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูนั้นอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

นั้นโดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการ

พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได  จะตอง
ดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการ

พิจารณาและในกรณีที่จําเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 
 มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใด แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใดใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 
 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาท่ีของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมี
คําสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพ่ือประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับ

ประโยชนสาธารณะ  หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล  และคําสั่งนั้นไดกระทํา
โดยสมควรแกเหตุ  ในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น

ตามความเหมาะสมก็ได 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม

กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว 
 

 



หมวด  ๓ 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

______________ 
 
 มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้ “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 

ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
  มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของ
รัฐแหงอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบังคับ
กับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 
 หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ
ซ่ึงการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปนอุปสรรค

รายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 
 มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการ

ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมีระบบ

ดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน 
 (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะ

กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 (๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ

เกี่ยวกับสิ่งดังตอไปนี้ 
  (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
  (ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
  (จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 
  (ฉ) แหลงที่มาของขอมูล 
 (๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามความเหมาะสม  
เพ่ือปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูล
ทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช  ลักษณะการใชขอมูล



ตามปกติ  และกรณีที่ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมี

กฎหมายบังคับ 
 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได  เวนแตเปนไปตามลักษณะการใช

ขอมูลตามปกติ 
 มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแล

ของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล
ที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได  เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปนี้ 
 (๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้น 
 (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคลนั้น 
 (๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซ่ึงมีหนาท่ี
ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น 
 (๔) เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
 (๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง  เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 
 (๖) ตอเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  
การสอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เปนการใหซ่ึงจําเปน เพ่ือการปองกันหรือระงบัอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ตอศาล และเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
ขอขอเท็จจริงดังกลาว 
 (๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ 
(๙) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล
ขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด  ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะ

เปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได 



 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมี

สิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ

ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบ
โดยไมชักชา 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผู
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ

แจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ  
และไมวากรณีใดๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของได 
 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรา
นี้แทนผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได 



หมวด  ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร 

___________ 
 
 มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ

ครบกําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบ
ใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท   ดังนี้ 
 (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื่อครบเจ็ดสิบหาป 
 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สิบป 
 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๓) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือประโยชนใน
การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร 
 (๔) หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว
เปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย 
แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก

ระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตอง

เก็บรักษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๕ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

______________ 
 
 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกเกาคนเปนกรรมการ 
 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

เปนเลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามท่ีไดรับคําขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว
ตามความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสามปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงต้ังใหมได 
  

 

 

 

 



มาตรา  ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังตาม
มาตรา ๒๗  พนจากตําแหนง เม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาท่ี  
หรือหยอนความสามารถ 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา  ๓๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปน
กรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่

เกี่ยวของได และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 
 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการ

มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่
เปดเผยไดหรือไมก็ตาม 
 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด

อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

 

 

 

 

 



หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

________________ 
 
 มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ   ตามความ
เหมาะสม  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน
ตามมาตรา  ๑๗  และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 
 การแตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงต้ังตามสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความมั่นคงของประเทศ  เศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย 
 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบดวยบุคคล
ตามความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน  และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได 
 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 
 มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร  โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมี 
คําวินิจฉัยจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับ

กรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 
 ใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตละสาขา  
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกําหนดโทษที่
ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย

อนุโลม 
 
 
 



หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

_______________ 
 
 มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา  ๓๒   ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม

มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสาร
ของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรค
หนึ่งไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะ
ไดกําหนด 
 มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในสวนที่

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้  
เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอื่น 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปน

สิ่งจําเปน  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ

ความเปนจริง  อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน  สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัด
เฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญ

ของเอกชน   ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิ
หนาท่ีของตนอยางเต็มที่  เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย  ประกอบกับ
สมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน  จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 



 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินีส้อดคล้องกบัเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๕  หมวด  ๖  หมวด  ๗  และความใน
มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม  ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน  บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ออกค าสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 (ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหนา้ที่ผู้มีอ านาจพิจารณา

เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  แต่ไม่เพียงพอเท่ากับ
อ านาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
ร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 
(๒) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  ซึ่งรวมถึง

ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ  หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน  รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นิติวิทยาศาสตร์  หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ  
เพ่ือกิจการสื่อมวลชน  งานศิลปกรรม  หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
หรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าว  
ซึ่งเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  รัฐสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  แล้วแต่กรณี 

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  
การบังคับคดี  และการวางทรัพย์  รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(๖) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดท านองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ต้องจัดให้มี 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยนั้น  ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร  
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  เมื่อเป็นกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า 
จะมีการช าระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร 
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ทั้งนี้  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ   ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์

เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  หรือด้านอื่น  ทั้งนี้   
ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค  อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ  
และอัยการสูงสุด  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเก้าคน  ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  
หรือด้านอื่น  ทั้งนี้  ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระตามมาตรา  ๑๓  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงความโปร่งใส
และความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคล 
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ประกอบด้วย  

(๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งจ านวนสองคน  และ 
(๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งจ านวนสองคน 
ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการสรรหา 

ในส่วนของตนได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  ให้ส านักงานเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทนใน
ต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

มาตรา ๑๐ ในการสรรหาประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  และ
ยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวนประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 
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เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึง่  หากยังมิได้มีการแตง่ตั้งประธานกรรมการหรอืกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
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มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๒  ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้   

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคสอง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา  
ให้แจ้งการมีส่วนไดเ้สียของตนใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม  และห้ามมิให้ผู้นั้นเข้ารว่ม
ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
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มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม  (๑)  รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว 

(๓) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยัง

ต่างประเทศ 
(๖) ประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ

พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
(๙) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล  
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการได้รับเบี้ยประชุม

และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง  เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย  และการขอความยินยอมนั้น
ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน  มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้  รวมทั้ง  
ใช้ภาษาที่อ่านง่าย  และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องค านึง  
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม  ทั้งนี้  ในการเข้าท าสัญญา
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ  ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม  เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ  
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
โดยชอบตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และไม่ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา  ๒๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ  ซึ่งผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอม 
โดยล าพังได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๒๔  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย 

(๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี  ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจ
กระท าการแทนผู้เยาว์ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ  การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล  การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  โดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยแล้ว 

(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง 
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรายละเอยีด  ดังต่อไปนี้  
เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 

(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ตามที่มาตรา  ๒๔  ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเข้าท าสัญญา  รวมทั้งแจ้งถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทั้งนี้  ในกรณี
ที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน  ให้ก าหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม 

(๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อในกรณี  

ที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้แจ้งข้อมูล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของ
ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
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(๖) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๑๙  วรรคห้า  มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล 
(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 

เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญ
น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง  เว้นแต่ 
(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

โดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล  

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  
หรือมาตรา  ๒๖ 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา  ๒๑  และการแจ้งรายละเอียด
ตามมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  
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(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าว 

ไม่สามารถท าได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  ในกรณีนี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ  และประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระท าโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซึ่งล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที่ 
หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการ  
ตามมาตรา  ๒๓  ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายก าหนด 

การแจ้งรายละเอียดตามวรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้  เว้นแต่กรณีที่น าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้เพ่ือการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก  และกรณีที่จะน าข้อมูล  
ส่วนบุคคลไปเปิดเผย  ต้องแจ้งก่อนที่จะน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลเกีย่วกบัเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  ความคิดเหน็
ทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม   
ข้อมูลสุขภาพ  ความพิการ  ข้อมูลสหภาพแรงงาน  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพ  หรือข้อมูลอื่นใด 
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  

(๒) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ  สมาคม  
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง  ศาสนา  ปรัชญา  หรือสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก  ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก  หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอกับมูลนิธิ  สมาคม  หรือองค์กร  
ที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ  
สมาคม  หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรนั้น 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(๕) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
 (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์  การประเมินความสามารถในการท างานของ

ลูกจ้าง  การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์  การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม  การรักษาทางการแพทย์  
การจัดการด้านสุขภาพ  หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย  ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

 (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข  เช่น  การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา  เวชภัณฑ์  หรือเครื่องมือแพทย์  ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 (ค) การคุ้มครองแรงงาน  การประกันสังคม  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของผู้มสีิทธิตามกฎหมาย  การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  หรือการคุ้มครองทางสังคม  
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  หรือประโยชน์สาธารณะอื่น  
ทั้งนี้  ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  และได้จัดให้มีมาตรการ  
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 (จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้  เช่น  ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  ข้อมูลจ าลองม่านตา  หรือ
ข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ 

ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระท าภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การใช้หรือเปดิเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๖ 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  จะต้องไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๖  (๕)  เว้นแต่ 

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 

(๔) เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือบุคคลอื่น  เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

(๖) เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทาง

หรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  ทั้งนี้    
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เมื่อมีหลักฐานใหม่ท าให้เชื่อได้ว่าประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่เพียงพอ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ 
ในราชอาณาจักรได้ก าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงาน  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว  
ให้สามารถกระท าได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘ 

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน 
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึง่  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ยังไม่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๘  หรือยังไม่มีนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่ง  
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  เมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับ
ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา  
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามค าขอตามวรรคหนึ่ง  จะปฏิเสธค าขอได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล  และการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกการปฏิเสธค าขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีค าขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธค าขอได้  
ตามวรรคสอง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการขอรับส าเนาตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้ง
การขยายระยะเวลาตามวรรคสี่หรือหลักเกณฑ์อื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ  
ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  รวมทั้งมีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

(๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  (๓)  หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ก าหนด
ในมาตรา  ๒๔  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ได้  หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอด้วยเหตุผลดังกล่าว  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธค าขอ
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธคิัดคา้นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม 
ตามมาตรา  ๒๔  (๔)  หรือ  (๕)  เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า 

 (ก) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า 

 (ข) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย 

(๒) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง 

(๓) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  เว้นแต่เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ไม่สามารถเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนในทันทีเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้ง  
การคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม  (๑)  (ก)  หรือ  (ข)   
หรือ  (๓)  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบ
หรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป 

(๓) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธค าขอตามมาตรา  ๓๒  (๑)  (ก)   
หรือ  (ข)  ได้  หรือเป็นการคัดค้านตามมาตรา  ๓๒  (๒) 

(๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น  การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือ 
มาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูกขอให้ลบหรือท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามค าขอนั้น  โดยแจ้งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  เพ่ือให้ได้รับค าตอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามค าขอ 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอให้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๖ 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลายตามมาตรา  ๓๓  (๔)  แต่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน 

(๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล  แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้ง  
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา  ๓๒  (๓)  เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๓๒  วรรคสาม 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง   

เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ

ตามมาตรา  ๓๕  หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

ให้น าความในมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  

เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ  หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้ถอนความยินยอม  เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  
การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ให้น าความใน
มาตรา  ๓๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้  เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล  ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา 
โดยไม่ชักช้าด้วย  ทั้งนี้  การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจ
ให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  มิให้น ามาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมม่ีลักษณะตามมาตรา  ๒๖  และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเปน็จ านวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๑  (๒) 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้น าความในมาตรา  ๓๗  (๕)  และความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ  อย่างน้อยดังต่อไปนี้  เพ่ือให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้  โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้ 

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม 
(๗) การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้านตามมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  

มาตรา  ๓๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง 
(๘) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา  ๓๗  (๑)   
ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  

วรรคสอง  โดยอนุโลม 
ความใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๘)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่  
มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น  
ครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับ

จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  
ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  รวมทั้ง 
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

(๓) จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  ส าหรับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใด  ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความใน  (๓)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการ
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ
มิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) การด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย  จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอ
โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเครือกิจการ  
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้  ทั้งนี้  สถานที่ท าการแต่ละแห่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าว
ต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย 

ความในวรรคสองให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ท าการหลายแห่งโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล ะ
ส านักงานทราบ  ทั้งนี้  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
โดยค านึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้ง

ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ  รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 

้หนา   ๗๕
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงได้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้  แต่ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับส านักงานว่าหน้าที่หรือภารกิจดังกล่าว  
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศ 

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน  
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๔๔ นอกจากหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ  
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และ
คณะอนุกรรมการ  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗๖
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(๑) จัดท าร่างแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งร่างแผนแม่บทและ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติดังกล่าว  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือ
กลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๙ 

(๔) ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งวิเคราะห์และ
วิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรั ฐและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๘) ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลูกจ้าง  ผู้รับจ้าง  หรือประชาชนทั่วไป 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจของส านักงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

้หนา   ๗๗
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มาตรา ๔๕ ในการด าเนินงานของส านักงาน  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงานต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่
คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๔๖ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล  
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน 
เงินและทรัพย์สินของส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้

ของส านักงานตามมาตรา  ๔๖  (๔)  หรือ  (๕)  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
หกคนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน  และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

ให้น าความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่  
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทน 
ในต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๔๘ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึง 
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๕๐ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘   
ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๔๘  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมทั้งความยินยอม 
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๕๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแตง่ตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทน  และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเหลือไมถ่งึ
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓ การประชุมคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระท า

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

้หนา   ๘๐
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มาตรา ๕๔ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหนา้ที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

ส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิการให้เป็นไป  

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ

ส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินการของส านักงาน  และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อบังคับตาม  (๒)  ถ้ามีการจ ากัดอ านาจเลขาธิการในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๕ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้ 

คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตามวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๕๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๕๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๗ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

การแต่งตั้งเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน  

และการบริหารจัดการ  
มาตรา ๕๙ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๖๒  (๔) 
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(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
มาตรา ๖๐ เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน

หกสิบวัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือสรรหาเลขาธิการ
คนใหม่  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๑ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๖๐  เลขาธิการพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๘  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๙ 
(๔) คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก  เพราะไม่ผ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ  
หย่อนความสามารถ 

มาตรา ๖๓ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติ  แผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ
คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
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(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธกิารตามที่เลขาธกิาร
มอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  และลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๔ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน  เพ่ือการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านกังาน  เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  
ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว  ให้ถือว่า
เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว  ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานส าหรับ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติ ราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา 
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน  และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
เป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลา
ในการชดใช้ทุน 

มาตรา ๖๘ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๙ ให้ส านักงานจัดท างบการเงนิและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวนั
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรอง 

มาตรา ๗๐ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการด าเนนิงานประจ าปีตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบญัชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 
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การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง  จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
การร้องเรียน 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะกไ็ด้
ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหนง่  และการด าเนินงานอืน่
ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๗๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจสอบการกระท าใด ๆ  ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ประมวลผลข้อมูล  

ส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยื่น  การไม่รับเรื่อง  การยุติเรื่อง  การพิจารณา  และระยะเวลาในการพิจารณาค าร้องเรียน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการก าหนดให้ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นด้วย  

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๗๓  
วรรคสอง  หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระเบียบนั้นได้ก าหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา  ๗๒  (๑)  หรือตรวจสอบ 
การกระท าใด ๆ  ตามมาตรา  ๗๒  (๒)  แล้วรับฟังได้ว่า  เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไม่มีมูล   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีค าสั่งยุติเรื่อง 
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ในกรณีที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้วรับฟังได้ว่า   
เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นเป็นกรณีซึ่งอาจไกล่เกลี่ยได้และคู่กรณีประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ย   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด าเนินการไกล่เกลี่ย  แต่หากเรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไ ม่อาจ 
ไกล่เกลี่ยได้  หรือไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจออกค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือด าเนินการ
แก้ไขการกระท าของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระท าการที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระท าการใดเพ่ือระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอมด าเนินการ 
ตามค าสั่งตามวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในกรณีที่ต้องมีการยึด  อายัด  หรือ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพ่ือบังคับ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้มีอ านาจสั่งยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือการนั้น 

การจัดท าค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน 
ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
ในการด าเนินการตามมาตรานี้  เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล  และในกรณีที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องที่มีผู้มีอ านาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นตามกฎหมายอื่น  ให้ด าเนินการตามความประสงคด์ังกล่าว  และให้ถือวา่
ผู้มีอ านาจพิจารณาได้รับเรื่องร้องเรียนนับแต่วันที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น 

มาตรา ๗๕ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผู้ร้องเรียน  หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง
จะสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ 
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มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนา้ที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดมาให้
ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรอืหลักฐานใด ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินการหรือการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ในกรณ ี
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดได้กระท าผิดหรือท าให้เกิด  
ความเสียหายเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการด าเนินการตาม  (๒)  หากมีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น  เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน  หรือสิ่งอื่นใด  
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไว้หรือใช้เพ่ือกระท าความผิด 

ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๖ 
ความรับผดิทางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการใด ๆ  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแก่เจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคล  ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า  

้หนา   ๘๘
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(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็นในการป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 

มาตรา ๗๘ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาล
ก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนัน้  ทั้งนี้  โดยค านึงถงึ
พฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  ผลประโยชน์  
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  สถานะทางการเงินของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิด
ความเสียหายด้วย 

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอัน
ขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด  หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด  ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๗๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยประการที่น่าจะท าให้
ผู้อื่นเกิดความเสียหาย  เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๘๙
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
มาตรา ๘๐ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนือ่งจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญตันิี้  

ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผย  ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่  
(๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ  ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ  หรือบุคคล ใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๘๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๐  วรรคสี่  
มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือไม่ขอ
ความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  หรือ 
ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา  ๑๙  วรรคหก  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  
ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท 

้หนา   ๙๐
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มาตรา ๘๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๓๗  หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  
วรรคสอง  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  
หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามมาตรา  ๒๖  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙   
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือ
มาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  โดยไม่มีเหตุอันควร  
หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
และมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามมาตรา  ๗๕  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๖  (๑)  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา  ๗๖  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้
ในส่วนนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 

้หนา   ๙๑
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ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญค านึงถึง  
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด  ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และ  
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการบังคับทางปกครองได้  
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ  ในการนี ้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระค่าปรับได้ 

ค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองและค าสั่งในการบังคับทางปกครอง  ให้น าความในมาตรา  ๗๔  
วรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้น าความในมาตรา  ๗๔  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการบังคับ 
ทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๒ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๙๑ 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จตามมาตรา  ๙๓ 

มาตรา ๙๓ ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้แล้วเสร็จเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในระหว่างที่การด าเนินการจัดตั้งส านักงานยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา  ๙๒  
วรรคสอง 

มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน 
ตามความจ าเป็น 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของส านักงานเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้ถือว่าข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
แล้วแต่กรณี  จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง  ในระหว่างปฏิบัติงาน  
ในส านักงานด้วยก็ได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพ่ือบรรจุ  
เป็นพนักงานของส านักงานต่อไป 

ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ท างานในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๙๓
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มาตรา ๙๖ การด าเนินการออกระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิด 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว  ท าได้โดยง่าย  สะดวก  และรวดเร็ว  ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม  สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไปขึ้น  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  กลไก  หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๙๕
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พระราชบญัญติั 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
------------------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดําเนินการ 
โดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้นําพระราชบัญญัติน้ี
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ 

ความในวรรคหน่ึงไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กําหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทําใดๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔  

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หน้า ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 



 

  

-๒- 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
แสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่าน้ัน  

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัว 
อักษร  ตัวเลข  เสียง  ภาพ  หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดย
ผ่านวิธีการใดๆ 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โทรเลข  โทรพิมพ์  หรือโทรสาร 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืน
ใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน และเพ่ือแสดงว่าบุคคล
ดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 

“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการ
เก็บรักษาข้อมูลเพ่ือส่งไปตามวิธีการที่ผู้ น้ันกําหนด โดยบุคคลน้ันอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลน้ันก็ได้ 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้และ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“บุคคลที่เป็นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทําการในนามผู้อ่ืนในการส่ง รับ หรือ 
เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหน่ึงโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอ่ืนที่ เก่ียวกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอ่ืนใด ซึ่งยืนยันความ
เช่ือมโยงระหว่างเจ้าของลายมือช่ือกับข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

“เจ้าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
และสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 



 

  

-๓- 

“คู่กรณีที่เก่ียวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยข้ึนอยู่กับใบรับรองหรือ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล  คณะบุคคล  หรือบุคคล  
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔  และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑  
จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมวด ๑ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด
เพียงเพราะเหตุที่ข้อความน้ันอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การใดต้องทํา
เป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทําข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความ
น้ันได้ทําเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชําระเงินแทนหรือ
ดําเนินการอ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่ง
เก่ียวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตรา
สารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการน้ีในการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทางเพ่ือเป็น
มาตรฐานทั่วไปไว้ด้วยก็ได้๒ 

 

 

                                                           
๒ มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๔- 

มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือช่ือในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 
มีการลงลายมือช่ือแล้ว ถ้า 

(๑) ใช้วิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือช่ือ
รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันว่าเป็นของตน และ 

(๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 

วิธีการที่เช่ือถือได้ตาม (๒) ให้คํานึงถึง 

ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้
งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เก่ียวกับลายมือช่ือที่กําหนดไว้ในกฎหมายระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัว
บุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการท่ีใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทํา
ธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทําธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทํา จํานวนคร้ังหรือความสม่ําเสมอในการทํา
ธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทํา หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร๓ 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม๔ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพท่ี
เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าได้มีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เช่ือถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความต้ังแต่
การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 

(๒) สามารถแสดงข้อความน้ันในภายหลังได้ 

ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด 
ของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของ
ข้อความน้ัน 

 

                                                           
๓ มาตรา ๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๕- 

ในการวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความน้ัน 

ในกรณีที่มีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึงสําหรับใช้อ้างอิง
ข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกน้ันมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้๕ 

มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเช่ือถือได้หรือไม่เพียงใดน้ัน 
ให้พิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมท้ังพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เก็บรักษา
เอกสารหรือข้อความใด  ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  ให้ถือ
ว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง 

(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความท่ีสร้าง ส่ง หรือได้รับให้
ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ 

(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี 

ความในวรรคหน่ึง  มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด  อาจกําหนด
หลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความน้ันได้  เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้ 

                                                           
๕ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๖- 

มาตรา ๑๒/๑๗ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับ
เอกสารหรือข้อความที่ได้มีการจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ 
ห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทําคําเสนอหรือคํา
สนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

มาตรา ๑๔ ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล  การแสดงเจตนาหรือคําบอกกล่าวอาจทํา
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๑๕ บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด  ให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้น้ัน 

ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล  ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล  หาก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ส่งโดย 

(๑) บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรือ 

(๒) ระบบข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลได้กําหนดไว้
ล่วงหน้าให้สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ 

มาตรา ๑๖ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบที่จะ
ดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้  ถ้า 

(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูล หรือ 

(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับน้ันเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใช้วิธีการท่ี 
ผู้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลน้ันได้ล่วงรู้โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้ันกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูล 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับ  ถ้า 

(๑) ในขณะน้ันผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับ
น้ันมิใช่ของผู้ส่งข้อมูล และในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรท่ีจะตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามท่ีได้รับแจ้งน้ัน หรือ 

                                                           
๗ มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๗- 

(๒) กรณีตามวรรคหน่ึง (๒) เมื่อผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได้
ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง  ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและ 
ผู้รับข้อมูล  ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับน้ันถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูล  
และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ เว้นแต่ผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับน้ันมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๘ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลที่แยก
จากกัน และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดน้ันได้ เว้นแต่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ชุดน้ันจะซ้ํากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหน่ึง  และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ้ํา  หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
หรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ร้อง
ขอหรือตกลงกับผู้รับข้อมูลไว้ก่อนหรือขณะที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือ 
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทําได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดย
ระบบข้อมูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือด้วยการกระทําใดๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่ง
เพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันแล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลกําหนดเง่ือนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับ 
การตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูลจะ
ได้รับการตอบแจ้งการรับแล้ว 

(๓) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้กําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบ
แจ้งการรับน้ันภายในเวลาที่กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิได้
กําหนดหรือตกลงเวลาไว้ 

  (ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งคําบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้งการรับ
และกําหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ 

  (ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่งข้อมูล 
บอกกล่าวแก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันมิได้มีการส่งเลยหรือ 
ผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอ่ืนใดที่ผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้ 



 

  

-๘- 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐานว่า 
ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องแล้ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับน้ันถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่งข้อมูลได้ส่งมา 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเองว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลง
หรือระบุไว้ในมาตรฐานซ่ึงใช้บังคับอยู่  ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปน้ันได้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแล้ว 

มาตรา ๒๒ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ 
เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา ๒๓ การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ 
เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รับข้อมูลได้กําหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้
โดยเฉพาะ  ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้เข้าสู่
ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้กําหนดไว้น้ัน  แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูล
อ่ืนของผู้รับข้อมูลซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลกําหนดไว้ ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผล
นับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลน้ัน 

ความในมาตราน้ีให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลต้ังอยู่ในสถานที่อีกแห่งหน่ึง
ต่างหากจากสถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ได้ส่ง ณ ที่ทําการงานของผู้ส่ง
ข้อมูล  หรือได้รับ ณ ที่ทําการงานของผู้รับข้อมูล  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทําการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ทําการงานที่
เก่ียวข้องมากที่สุดกับธุรกรรมน้ันเป็นที่ทําการงานเพ่ือประโยชน์ตามวรรคหน่ึง แต่ถ้าไม่สามารถ
กําหนดได้ว่าธุรกรรมน้ันเก่ียวข้องกับที่ทําการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาสํานักงานใหญ่เป็น
สถานที่ที่ได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ทําการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็น
สถานที่ที่ส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทร
เลขและโทรพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้ 

 



 

  

-๙- 

หมวด ๒  
ลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๒๖ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ 

(๑) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันได้เช่ือมโยงไปยังเจ้าของลายมือช่ือ 
โดยไม่เช่ือมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพที่นํามาใช้ 

(๒) ในขณะสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ัน ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือช่ือโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถ
จะตรวจพบได้ และ 

(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพ่ือรับรองความ
ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความน้ันสามารถตรวจพบ
ได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจํากัดว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเช่ือถือของลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือช่ือต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิให้มีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๒) แจ้งให้บุคคลท่ีคาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะกระทําการใดโดยขึ้นอยู่กับลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเก่ียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ 

  (ก) เจ้าของลายมือช่ือรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ัน  
สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (ข) เจ้าของลายมือช่ือรู้จากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูล 
สําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูก
ล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่ง
กระทําโดยเจ้าของลายมือช่ือเก่ียวกับใบรับรองน้ันตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดใน
ใบรับรอง 



 

  

-๑๐- 

มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ผลทางกฎหมายเสมือนหน่ึงลงลายมือช่ือผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนได้แสดงไว้ 

(๒) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดง
สาระสําคัญทั้งหมดที่ตนได้กระทําเก่ียวกับใบรับรองน้ันตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนด
ในใบรับรอง 

(๓) จัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่ เ ก่ียวข้องสามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้ ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

   (ก) การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง 

    (ข) เจ้าของลายมือช่ือซึ่งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในขณะมีการออกใบรับรอง 

  (ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีผล ใช้ได้ในขณะหรือก่อนที่มีการ
ออกใบรับรอง 

(๔) จัดให้มีวิธีการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณทีี่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปน้ี
จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 

  (ก)  วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ 

  (ข)  ข้อจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการนําขอ้มูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสห์รือใบรับรอง 

  (ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหาย  
ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (ง)  ข้อจํากัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้ 

  (จ)  การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือช่ือส่งคําบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 

  (ฉ)  การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ 

(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการที่ให้เจ้าของลายมือช่ือสามารถ
แจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการน้ัน
ต้องสามารถเพิกถอนใบรับรองได้ทันการ 

(๖) ใช้ระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เช่ือถือได้ในการให้บรกิาร 
 

 

 



 

  

-๑๑- 

มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเช่ือถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา ๒๘ 
(๖)  ให้คํานึงถึงกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ที่มีอยู่ 

(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการน้ัน 

(๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเจ้าของลายมือช่ือที่ระบุในใบรับรอง และผู้ที่อาจ
คาดหมายได้ว่าจะเป็นคู่กรณีที่เก่ียวข้อง 

(๕) ความสมํ่าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 

(๖) องค์กรที่ให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่ของ
สิ่งที่กล่าวมาใน (๑) ถึง (๕) 

(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ คู่กรณีที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(๒) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการดําเนินการตามสมควร ดังน้ี 

  (ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 

 (ข) ปฏิบัติตามข้อจํากัดใดๆ ที่เก่ียวกับใบรับรอง 

มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้อง
คํานึงถึง 

(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สร้างหรือใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

(๒) สถานที่ทําการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออก
ในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศ
เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในประเทศ หากการสร้างหรือใช้ลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเช่ือถือได้ตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ให้คํานึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

 

 



 

  

-๑๒- 

หมวด ๓ 

ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
แต่ในกรณีที่จําเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความเช่ือถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อ
สาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได้ 

ในการกําหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตตาม 
วรรคหน่ึง ให้กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้องกันความเสียหายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจน้ัน 

ในการนี้ จะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล 
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนําข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ  หรือต้องขึ้นทะเบียน  ให้ผู้ที่ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาก่อนเร่ิมประกอบธุรกิจน้ัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา  และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือรับขึ้น
ทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่
ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน  และให้ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจน้ันได้ต้ังแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน  แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบใน
ภายหลังว่าการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้มีอํานาจสั่งผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียน
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว 

ในการประกอบธุรกิจ  ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ถ้าผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่แก้ไขการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามวรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้
คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้านบาท  โดยคํานึงถึงความ
ร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด  และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้น้ัน
ดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 



 

  

-๑๓- 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
และถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และใน
กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือ
บังคับชําระค่าปรับ ในการน้ี ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมายก็ให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือ
ชําระค่าปรับได้ 

ในกรณีผู้กระทําผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้น้ันประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนอีกต่อไป 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต  ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด และใน
กรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้น้ันดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมได้ ทั้งน้ี ให้นําความในมาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

 

มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง  การชําระเงิน  การ
ประกาศ  หรือการดําเนินการใดๆ  ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ  ถ้าได้
กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ให้นํา
พระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตาม



 

  

-๑๔- 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ันกําหนด  ทั้งน้ี ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้บุคคลที่
เก่ียวข้องต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําการใดๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนด
รายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง  พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกําหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้อง
ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้  ในกรณีน้ี ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓  และ
บทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

  มาตรา ๓๖๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้านการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการสรรหาด้านละสองคน ทั้งน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง
ของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน และให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้เลขานุการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้อง 

(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอแนะหรือให้คํ าปรึกษาต่อรัฐมนตรี เ พ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                           
๘ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๑๕- 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ ให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  และให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 

ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ให้นําความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 



 

  

-๑๖- 

มาตรา ๔๒/๑๙ ให้คณะกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งต้ังตามมาตรา ๔๒ ให้ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓๑๐ ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการ
ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการ 

 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือโดยฝ่า
ฝืน   คําสั่งห้ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่กระทําโดยนิติบุคคล  ผู้จัดการหรือ 
ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของนิติบุคคล ต้องรับผิดในความผิดน้ันด้วย  
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดน้ัน  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
        นายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 

                                                           
๙ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๑๗- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับ
การทําเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเช่ือถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทํา
ธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทําหน้าที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแล
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดเวลาให้มีมาตรฐานน่าเช่ือถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวข้อง 
อันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วย
การมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 

มาตรา ๑๐๒  ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี 
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล้ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ 
เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่า

                                                           
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



 

  

-๑๘- 

ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒ 

มาตรา ๑๑  ในระหว่างที่จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ียังไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับผิดชอบทําหน้าที่หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลางก่อน 

ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแต่งต้ังข้าราชการซ่ึงดํารง
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับแปดหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลาง
ก่อนจนกว่าการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะแล้วเสร็จ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาปฏิบัติงานช่ัวคราวในสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามความ
จําเป็นก็ได้ 

มาตรา ๑๒  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปัจจุบันกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่
สามารถระบุถึงตัวผู้ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการประทับตราในหนังสือเป็นสําคัญ รวมทั้งยัง
ไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดให้สามารถนําเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน
ต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ และโดยที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกําหนดให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และ

                                                           
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 



 

  

-๑๙- 

ดําเนินกิจการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบกับปัจจุบันธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานธุรการเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นทําหน้าที่แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมความเช่ือมั่นในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ
สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง  รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ  
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘   
หรือมาตรา  ๑๑  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาท
ถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น 
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  โดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าของมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑   
หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  
วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญา
ตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นด้วย  ก็เฉพาะเม่ือตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่าย 
หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย  ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริต  หรือโดยหลอกลวง  นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน  อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ  หรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  อันเป็นความผิดเก่ียวกับความม่ันคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่ มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  (๑)  มิได้กระทําต่อประชาชน  แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึง  ผู้กระทํา  ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ  ยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔ 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง  ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น  และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น  ตัดต่อ  เติม  หรือดัดแปลง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  
ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย  และการกระทํานั้นน่าจะทําให้บิดา  
มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  หรือถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  
ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็น
การติชมด้วยความเป็นธรรม  ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  ผู้กระทําไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา  มารดา  คู่สมรส  

หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้  และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  และมาตรา  ๑๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  ซึ่งมีคําพิพากษาว่าจําเลย 
มีความผิด  ศาลอาจสั่ง 

(๑) ให้ทําลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว 
(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คําพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  หรือสื่ออื่นใด  ตามที่ศาลเห็นสมควร  โดยให้จําเลยเป็นผู้ชําระค่าโฆษณา 
หรือเผยแพร่ 

(๓) ให้ดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทําลาย
ตามมาตรา  ๑๖/๑  ผู้นั้นต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  ในหมวด  ๑  ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๗/๑ ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๑๖/๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคนซึ่งคนหน่ึงต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ 
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ตอ้งหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เร่ิมนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่
นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็น
หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมาเพื่อให้ถ้อยคํา   
ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสาร  ข้อมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู่ 
ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์  ทําการถอดรหัสลับ  หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิด 

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิด   
หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  พนักงานสอบสวน 
อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้  หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ดําเนินการ 
ตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจ้าหน้าที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร  ต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 
ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตามคําร้อง  ทั้งนี้  คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหน่ึง
อย่างใดอันเป็นความผิด  เหตุที่ต้องใช้อํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด  รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์
ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิด  เท่าที่สามารถจะระบุได้  ประกอบคําร้องด้วย  ในการพิจารณา
คําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว  ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน  แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่  
ณ  ที่นั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที 
ที่กระทําได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจภายใน 
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเป็นหลักฐาน 

การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด 
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้  ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น  ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มี
เขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้  แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง
รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  เม่ือหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  ดังต่อไปนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มี
คําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้

ในภาค  ๒  ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง 
หรือหลายคณะ  แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้  ทั้งนี้  ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือ 
ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  พนักงานเจ้าหน้าที่จะย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะย่ืนคําร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําสั่งที่ มีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย  ถูกทําลาย  ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่ง  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่ 
เป็นชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รัฐมนตรี 
อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อ  ลักษณะ  หรือรายละเอียดของชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งอาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีได้มา
ตามมาตรา  ๑๘  ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
หรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เ ก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  โดยมิชอบ   
หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ  ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ 
ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วย 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การสืบพยานได้  แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเฉพาะคราวก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ในการกําหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่  ความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก  
คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การสืบสวน  การแสวงหาข้อมูล  และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  และมาตรา  ๒๐ 
(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้อง
ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 
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การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ   

มาตรา ๒๑ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากข้ึน
ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยท่ีมีการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้ง 
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่  และแก้ไข
เพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม  รวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว  การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 

สรุปสาระส าคัญ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

“PDPA – Privacy for All” 
 

 

-  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
-  หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหมวด ๔ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล รวมถึงบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติเก่ียวกับการจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในวาระเริ่ม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้มีระยะเวลาการเตรียมความพร้อมในด้านการคุ้มครองข้อมูลของประเทศในภาพรวม 
 
- บทบัญญัติในหมวดอ่ืนจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
- บทเฉพาะกาล ก าหนดให้ สป.ดศ. ท าหน้าที่ ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ และ รมว.ดศ. แต่งตั้ง นายภุชพงค์ 
โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท าหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการฯ 
 
- องค์ประกอบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (วาระเริ่มแรก) 
บทเฉพาะกาลมาตรา ๙๑ ก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้   
๑. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ (ชั่วคราว) 
๒. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ 
๕. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการ 
๖. อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 
  



 
 

หลักการส าคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-สกุล , ที่อยู่ , 

เลขบัตรประชาชน , ข้อมูลสุขภาพ , หมายเลขโทรศัพท์ , e-mail , ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 

๒. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 

 ตามกฎหมายไม่ได้ให้ค านิยามไว้ แต่โดยหลักการทั่วไปแล้วหมายถึง บุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุไปถึง 
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

o บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคลของประชาชนหรือลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

o ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้  เช่น จัดให้มีมาตรการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล , ด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้อ่ืนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยมิชอบ , แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบภายใน ๗๒ ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ , แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบการท างานของตน  เป็นต้น 

 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
o บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น บริการ cloud service เป็นต้น 
o ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่หลัก คือ ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๓. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมาย หากด าเนินการตามหลักการใด
หลักการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 Consent 
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
- ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
- มีแบบหรือข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย และต้องไม่เป็นการหลอกลวง 

 - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ถ้าไม่มีข้อจ ากัดสิทธิ เช่น มีกฎหมาย  
ที่ก าหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ก่อน 

 Scientific or Historical Research 
- จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ , จดหมายเหตุ , การศึกษาวิจัย , สถิติ 
 
 
 
 



  Vital Interest 
- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การเข้ารับบริการทาง
การแพทย์ ณ โรงพยาบาล 

 Contract 
- เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร 
ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา 

  Public Task 
- เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
การใช้อ านาจรัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐจัดท า Big Data เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร 

 Legitimate Interest 
- เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืน เช่น บริษัทเอกชนติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเพ่ือรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทสามารถ
เก็บรวบรวมภาพถ่ายซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ 

  Legal Obligations 
- เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 นอกจากหลักการข้างต้นแล้ว มีข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทซึ่งเรียกว่า  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความ
ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น เชื้อชาติ , ประวัติอาชญากรรม , ข้อมูลพันธุกรรม , พฤติกรรม
ทางเพศ เป็นต้น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีหลักการที่เข้มงวดกว่าข้อมูลส่วน
บุคคลทั่วไป โดยจะกระท าได้หากด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เช่น ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
(Explicit Consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล , เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็นต้น 

๔. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ 

๕. สิทธิของเข้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) เช่น 
 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) 

-  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Right to 
erasure (also known as right to be forgotten)) 
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่หมดความจ าเป็น หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอถอนความยินยอมแล้ว 

๖. การร้องเรียน 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

 

 



 

๗. ความรับผิดและบทลงโทษ 
 ๗.๑ ความรับผิดทางแพ่ง 

 ผู้กระท าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่า 
การด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม 

 ศาลมีอ านาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง 
 ๗.๒ โทษอาญา 

 ก าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ส าหรับความผิดร้ายแรง เช่น การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความละเอียดอ่อนโดยมิชอบ , ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นโดยมิชอบ 

 ระวางโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นอาจต้องร่วมรับผิดในความผิดอาญาที่เกิดข้ึน 
 ๗.๓ โทษทางปกครอง 

 ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับการกระท าความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 
, ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล , ไม่แต่งตั้ง DPO เป็นต้น 

 โทษปรับทางปกครองสูงสุด ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   



 

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
    
    

 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2540 
เป็นปทีี ่52 ในรัชกาลปัจจบุนั 

 
1. สทิธกิารรบัรูห้รือรบัทราบขอ้มูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

  

      รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญติัว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลน้ันจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้
เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ"  

2. หลกัการและเหตผุลของพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ 

  

      ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิง่จําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มคีวามเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกาํหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สําคัญของเอกชน 
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว 
ขอ้งกับข้อมูลขา่วสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง 

3. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  

      "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมลูหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้น จะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหส้ิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
      "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
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3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป  
    3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
      (1) โครงสร้างและการจดัองค์กรในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น  
      (2) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน  
      (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ 
เฉพาะที่จัดใหม้ีขึ้น โดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
      (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
      ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว (มาตรา 7)  
    3.1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)  ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้
บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได้เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็น
เวลาพอสมควร (มาตรา 8)  
    3.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด ได้แก่  
      (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
      (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4) 
      (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่กําลังดําเนินการ  
      (4) คู่มือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมผีลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
      (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
      (6) สัญญาสัมปทาน สญัญาที่มีลกัษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ  
      (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
      (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)  
    3.1.4 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 
9 (มาตรา 11)  
    3.1.5 ข้อมูลข่าวสารที่คดัเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมลูข่าวสาร
ของราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 
เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26) 
3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ     ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือ
ประวัติการทํางาน บรรดาที่มีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นัน้ได้เช่น 
ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลกัษณะเสียงของคนหรือ รูปถา่ย และใหห้มายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4)      บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21)  
3.3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
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    3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมลูข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14)  
    3.3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผย โดยคํานึงถึง
การปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่
เกี่ยวข้องประกอบกัน 
      (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 
หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
      (2) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่
ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ
ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  
      (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรอืข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็น หรือคําแนะนํา
ภายในดังกล่าว  
      (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
      (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร  
      (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมใิห้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผูใ้ห้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนําไป เปิดเผยต่อผู้อื่น 
      (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      คําสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผย
ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และใหถ้ือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอทุธรณ์
ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15) 

4. หน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าที่ของรัฐ 

  

      "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนทีไ่ม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) 
      หน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าที่ของรัฐจะต้องดําเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี ้ 
4.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้เพื่อให้
ประชาชนเข้าตรวจดูแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กําหนด (มาตรา 42 วรรค 2) 
4.2 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา และรวบรวมและจดัให้มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทําการ
ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)  
4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์เรียก
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารบัรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ใน
การนี้ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อื่น (มาตรา 9) 
4.4 หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู หรือที่จัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า ตามมาตรา 26 ในลกัษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้ผู้
ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นจะขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและถ้าขอ้มูล
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ข่าวสารของราชการนั้นมีสภาพอาจบุบสลายได้ง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะ
จัดทําสําเนาอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น 
      ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ข้างต้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่
พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็น การต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรอืจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่เป็นการแปร
สภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่ บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้นหรอืเป็นเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลขา่วสารนั้นให้ก็ได้ บทบัญญัตินีไ้ม่เป็นการห้าม
หน่วยงานของรัฐที่จะจัดใหม้ขี้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหมใ่ห้แก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วย
อํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 
      ให้นําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตาม
มาตรานี้โดยอนุโลม (มาตรา 11) 
4.5 หน่วยงานของรัฐต้องแนะนําให้ผู้ขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของหน่วยงาน ส่วนกลางหรอืส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้ไปย่ืนคําขอ ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
      ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําขอเป็น ข้อมูลข่าวสารที่จัดทําโดยหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่น และได้ระบุการห้ามเปิดเผยไว้ให้ส่งคําขอให้หน่วยงานของรัฐผู้ทําข้อมลูข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมี
คําสั่งต่อไป (มาตรา 12)  
4.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมใิห้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชน ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  
    (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
ความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  
    (2) การเปิดเผยจะทําใหก้ารบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่ อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่
ว่าจะเกี่ยวกับ การฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ
ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  
    (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรอืข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกล่าว  
    (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
    (5) รายงานการแพทย์หรือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
    (6) ข้อมูลขา่วสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือขอ้มูลข่าวสารทีม่ีผู้ใหม้าโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนําไป เปิดเผยต่อผู้อื่น  
    (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      คําสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผย
ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15) 
      เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่
ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ รั่วไหลใหห้น่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16) 
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4.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของผู้ใด ให้เจา้หน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้น
อาจเสนอคําคัดค้านได้ซึ่งต้อง ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
      ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารนั้นได้โดยทําเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ 
      ในกรณทีีม่ีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้
คัดค้าน ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคําสัง่ไม่รับฟังคําคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
มิได้จนกว่าจะล่วงพ้น กําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  
18 หรอืจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้
แล้วแต่กรณ ี(มาตรา 17)  
4.8 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถอืว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ต้องรับผิด หากเป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปน้ี  
      (1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบมาตรา 16  
      (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให้
เปิดเผยเป็นการทั่วไป หรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรอืประโยชน์อื่น ของบุคคล และคําสั่งนั้นได้กระทําโดยสมควรแต่เหตุในการนี้จะ
มีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชข้้อมูลข่าวสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได้ 
      การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้นไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะ
พึงมีในกรณีดังกล่าว (มาตรา 20) 4.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารสว่นบุคคลต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  
      (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐใหส้ําเร็จ ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็น 
      (2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรง ของบุคคลนั้น  
      (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง ดังต่อไปนี้  
        (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้  
        (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
        (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  
        (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล  
        (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูล  
        (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล  
      (4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
      (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพือ่ป้องกันมิให้มีการ
นําไปใช้โดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
      ในกรณทีีเ่ก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบ 
ล่วงหน้า หรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ลกัษณะการใช้ขอ้มูลปกติ และกรณี   
ที่ขอข้อมูลน้ันเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 
      หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จดัส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด
ซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใชข้้อมูลตามปกติ   
(มาตรา 21) 
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      "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสญัชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไม่มสีัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่
อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21)  
4.10 สํานักข่าวกรองแห่งชาติสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตาม ที่กําหนด
ในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่มิใหน้ําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 
      หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผย 
ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการ
ของหน่วยงานดังกล่าว (มาตรา 22)  
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่นหรือ ผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า หรือในขณะนั้น
มิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้  
      (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
      (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน้  
      (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมี หน้าทีต้่องรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วน บุคคลไว้ให้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น  
      (4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกบับุคคลใด  
      (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อ
การตรวจดูคุณค่าในการ เก็บรักษา  
      (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสบืสวน การสอบสวน 
หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  
      (7) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
      (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีม่ีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว  
      (9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) 
(7) (8) และ (9) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดง การเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้นตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)  
4.12 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้น
มอบหมายก็ได้ถ้ากรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)  
4.13 หน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบข้อมูลขา่วสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดเวลา คือ ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ 
กําหนด 20 ปี นับต้ังแต่วันที่เสร็จสิ้น การจดัให้มีข้อมูลข่าวสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
      กําหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (1) หน่วยงานของรัฐ ยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลขา่วสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้
สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากร  
      (2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลา กํากับ
ไว้เป็นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 
      การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็นให้เป็นไปตาม 
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หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      บทบัญญติัตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกบัข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 
(มาตรา 26) 
4.14 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ยินยอมให้คณะกรรมการหือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม (มาตรา 33 วรรค 2) 

5. สทิธขิองประชาชนหรือเอกชน 

  

      พ.ร.บ. นี้ได้กําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้  
5.1 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เป็นหน่วยงานทาง วิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)  
5.2 สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      บุคคลไมว่่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้ 
      คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) 
      "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติ
บุคคลดังต่อไปน้ี  
      (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึง่หนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้น
นั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ  
      (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว  
      (3) สมาคมหรือมูลนิธิทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว  
      (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรอืกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
      นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนติิบุคคลอื่นใหถ้ือว่า
ผู้จัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4)  
5.3 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 
26 แล้ว โดยคําขอนั้นได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลกัษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11)  
5.4 สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือ
ผู้กระทําแทนได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)  
5.5 สิทธิในการดําเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึง
แก่กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารสว่นบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยัง
ที่ใดของบุคคลดังกล่าว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลของตนเปิดเผยข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรอืผู้อื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการได้
รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่
ถูกต้องตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐมีคําสั่ง ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบข้อมูลข่าวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)  
5.6 สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรอืปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ผู้นั้นมสีิทธิร้องเรียน ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
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มีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไม่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)  
5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 หรือมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น โดยย่ืนคําอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) 
      แต่ถ้าอุทธรณ์คําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมลูข่าวสารให้ตรวจตามที่มีคําขอ ผู้นั้นมีสทิธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของคนแนบไว้
กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6. สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  

      สํานักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการ
การวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐและให้คําปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

7. คณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ 

  

7.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรมีอบหมายเป็น
ประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานัก งบประมาณ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอืน่จากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกเก้าคนเป็นกรรมการ ให้ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรต้ัีงแต่ข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอกีสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขา 7.2 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
      (1) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐใน
การปฏิบัติตาม พระราชบัญญติันี้  
      (2) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ี
ได้รับคําขอ  
      (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้  
      (4) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา13  
      (5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความ
เหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
      (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
      (7) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)  
7.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ได้รับแต่งต้ังตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่
ได้รับ แต่งต้ังผู้ที่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ (มาตรา 29)  
7.4 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา 27 พ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ  
      (1) ตาย  
      (2) ลาออก  
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      (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ  
      (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย  
      (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
      (6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)  
7.5 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
      การวินิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)  
7.6 ให้คณะกรรมการ มีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมา
ประกอบ การพิจารณาได้ (มาตรา 32)  
7.7 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอไม่ว่าจะเป็นกรณี ตามมาตรา 11 
หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มีคําขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้
คณะกรรมการมีอํานาจเข้าดําเนินการ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ผูร้้องเรียนทราบ 
      หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม (มาตรา 13)  
7.8 คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นําความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34)  
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคํา
ร้องเรียน ในกรณีมีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 
60 วัน (มาตรา 13 วรรค 2) 

8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 

  

8.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะรฐัมนตรี
แต่งต้ังตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ คําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 และคําสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
    การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ังตามสาขาความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของ
ประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 35)  
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งๆประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็นแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า สามคนและให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ในกรณีพิจารณา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
    กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ได้ (มาตรา 36)  
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8.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์ 
    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารให้เป็นที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมี
ข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควร ก็ได้ 
    ให้นําความในมาตรา 13 วรรคสอง คือขอ้ 7.9 มาใช้บังคับแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)  
8.4 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา 29 เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง มาตรา 30 เกี่ยวกับการ
พ้นตําแหนง่ มาตรา 32 เกี่ยวกับการเรียกบุคคลมาใหถ้้อยคําหรือส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบท
กําหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกลา่วใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย
อนุโลม 

9. บทกาํหนดโทษ 

  

9.1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ห้าพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 40)  
9.2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกนิ หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 41)  

10. บทเฉพาะกาล 
  10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใ้ช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบัให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการจะได้กําหนด (มาตรา 42)  
10.2 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามมาตรา 16 จะได้กําหนด เป็นอย่างอื่น (มาตรา 43)  
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∫∑π”

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 À√◊Õ°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

¡’‡®µπ“√¡≥å∑’ËµâÕß°“√„Àâª√–™“™π¡’‚Õ°“ Õ¬àà“ß°«â“ß¢«“ß„π°“√√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√

µà“ß Ê ¢Õß√—∞ ‡æ◊ËÕ∑’Ëª√–™“™π®–‰¥â “¡“√∂· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–„™â ‘∑∏‘∑“ß°“√‡¡◊Õß‰¥â∂Ÿ°µâÕßµ√ß°—∫§«“¡

‡ªìπ®√‘ß ‡ªìπ°“√æ—≤π“√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬„Àâ¡—Ëπ§ß ª√–™“™π¡’‚Õ°“ √Ÿâ∂÷ß ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë¢ÕßµπÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë

 àß‡ √‘¡„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß√—∞‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‚ª√àß„  ¡ÿàßµàÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π

¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ °“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√π’È‡ªìπ°“√√Õß√—∫

°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ¢à“« “√ “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√Õß¢ÕßÀπà«¬√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

√—∞«‘ “À°‘®·≈–√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ¡“µ√“ 58 Õ’°¥â«¬

1.   ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π

°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â„Àâ ‘∑∏‘·°àª√–™“™πÀ≈“¬ª√–°“√ ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ¬Ÿà„π

Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È·≈â«  Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡ÀÁπ§«√À¬‘∫¬° ‘∑∏‘∑’Ë ”§—≠ 2 ‡√◊ËÕß  ´÷Ëß∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ

°≈‰° ”§—≠¢Õßª√–™“™π·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞„π°“√∑”„Àâ‡®µπ“√¡≥å¢Õß°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß

√“™°“√·≈–¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠„π‡√◊ËÕß ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ∫√√≈ÿº≈ °≈à“«§◊Õ

1.1  ‘∑∏‘„π°“√‡¢â“µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßÀπà«¬ß“πµà“ß Ê

°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â„Àâ ‘∑∏‘·°àª√–™“™π„π°“√µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß

Àπà«¬ß“πµà“ß Ê ¢Õß√—∞ ∑—Èß„π à«π°≈“ß  à«π¿Ÿ¡‘¿“§·≈– à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‚¥¬°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑ÿ°·Ààß®–

µâÕß®—¥‡µ√’¬¡¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ¬à“ßπâÕ¬µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥√«¡‰«â„Àâæ√âÕ¡ ”À√—∫ª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ ‚¥¬

®–µâÕß®—¥‡µ√’¬¡ ∂“π∑’Ë‡æ◊ËÕ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“« ®–µâÕß®—¥„Àâ¡’√“¬°“√∫—≠™’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ (¥—™π’)

 ”À√—∫Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√µ√«® Õ∫¢Õßª√–™“™π¥â«¬ ∑—Èßπ’È ª√–™“™π∑ÿ°§π‰¡à«à“®–¡’ à«π‰¥â‡ ’¬

À√◊Õ‰¡à  “¡“√∂∑’Ë®–„™â ‘∑∏‘‡¢â“µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ®—¥‡µ√’¬¡‰«âπ’È‰¥â ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

∑’ËµâÕß®—¥‡µ√’¬¡æ√âÕ¡‰«â„Àâµ√«® ‰¥â·°à



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 25408

(1) º≈°“√æ‘®“√≥“À√◊Õ§”«‘π‘®©—¬∑’Ë¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕ‡Õ°™π ‡™àπ º≈°“√æ‘®“√≥“¢ÕÕπÿ≠“µ

ª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√

(2) π‚¬∫“¬„π°“√¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

(3) ·ºπß“π ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªï¢ÕßÀπà«¬ß“πµà“ß Ê ¢Õß√—∞

(4) §Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë́ ÷Ëß¡’º≈°√–∑∫∂÷ß ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë¢Õß‡Õ°™π

‡™àπ À≈—°‡°≥±åÀ√◊Õ¢—ÈπµÕπ„π°“√¢Õ√—∫∫√‘°“√‡√◊ËÕßµà“ß Ê ®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‡ªìπµâπ

(5)  ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß∂÷ß„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ´÷Ëß‡ªìπ°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëª√–™“™π

§«√√Ÿâ·≈–¡‘‰¥â≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡æ’¬ß·µà‰¥âÕâ“ß∂÷ß„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ °Á®–

µâÕßπ”‡Õ° “√∑’ËÕâ“ß∂÷ß¥—ß°≈à“«¡“√«¡‰«â„Àâµ√«®¥Ÿ

(6)  —≠≠“ —¡ª∑“π  —≠≠“∑’Ë¡’≈—°…≥–ºŸ°¢“¥µ—¥µÕπ À√◊Õ —≠≠“√à«¡∑ÿπ°—∫‡Õ°™π„π°“√

®—¥∑”∫√‘°“√ “∏“√≥–

(7) ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ §≥–°√√¡°“√∑’Ë·µàßµ—Èß‚¥¬°ÆÀ¡“¬À√◊Õ‚¥¬¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’

(8) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√°”Àπ¥ ‰¥â·°à

- ª√–°“»ª√–°«¥√“§“ ª√–°“» Õ∫√“§“¢ÕßÀπà«¬ß“πµà“ß Ê ®–µâÕßπ”¡“√«¡

‰«â„Àâµ√«®Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ªï π—∫·µà«—π≈ßπ“¡

- º≈°“√æ‘®“√≥“®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß´÷ËßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑ÿ°·Ààß®–µâÕß®—¥∑” √ÿªº≈°“√

æ‘®“√≥“®—¥ ◊́ÈÕ®—¥®â“ß‡ªìπª√–®”∑ÿ°‡¥◊Õπ ·≈â«π”¡“√«¡‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â

‚¥¬ √ÿªº≈°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ßπ’È®–µâÕß√–∫ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ¬à“ßπâÕ¬§◊Õ  ®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß

‚¥¬«‘∏’„¥ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß®”π«π°’Ë√“¬ ‡ªìπ„§√∫â“ß ºŸâ„¥‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°„π

«ß‡ß‘π‡∑à“„¥ ·≈– √ÿª‡Àµÿº≈∑’Ë§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ√—∫®â“ß√“¬¥—ß°≈à“«¥â«¬

®–‡ÀÁπ‰¥â«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë°ÆÀ¡“¬‰¥â°”Àπ¥„Àâ∑ÿ°Àπà«¬ß“πµâÕß®—¥‡µ√’¬¡√«¡‰«âæ√âÕ¡

„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥âπ’È ®–‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“ß ”§—≠∑’Ë®–™à«¬„ÀâºŸâ∑’Ë‡¢â“‰ª„™â ‘∑∏‘µ√«®¥Ÿ “¡“√∂

√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“πµà“ß Ê ¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ™à«¬„Àâ “¡“√∂π”¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√¥—ß°≈à“«¡“„™â„π°√–∫«π°“√¡’ à«π√à«¡¢Õßª√–™“™π∑’Ë®–„Àâ§”·π–π”µà“ß Ê ·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

∑—Èß„π‡√◊ËÕß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√µ√«® Õ∫°“√„™â®à“¬ß∫ª√–¡“≥·≈–°“√„™âÕ”π“®√—∞„π¥â“π

µà“ß Ê ‰¥ââÕ’°¥â«¬ √«¡∑—ÈßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡Õß°Á¬—ß®– “¡“√∂„™âª√–‚¬™πå®“°°“√®—¥√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√æ—≤π“°“√∫√‘À“√¢ÕßÀπà«¬ß“π‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 9

1.2  ‘∑∏‘„π°“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 ‘∑∏‘¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π’È‡ªìπ ‘∑∏‘∑’Ë ”§—≠¢Õßª√–™“™π πÕ°®“° ‘∑∏‘µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«·≈â«

‚¥¬°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â°”Àπ¥„Àâª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëª√–™“™πµâÕß°“√√Ÿâ

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‰¥â¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ ‚¥¬Àπà«¬ß“πµà“ß Ê ¢Õß√—∞∑’Ë‰¥â√—∫

§”¢Õ®“°ª√–™“™π ®–µâÕß¥”‡π‘π°“√®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ„π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ À“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥Àπà«¬ß“π

¢Õß√—∞®–‰¡à‡ªî¥‡º¬°Á®–µâÕß·®âß‡Àµÿº≈‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„Àâª√–™“™π√—∫∑√“∫¥â«¬ ∑—Èßπ’È À“°ª√–™“™π‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫

‡Àµÿº≈„π°“√µÕ∫ªØ‘‡ ∏¥—ß°≈à“«°Á “¡“√∂∑’Ë®–„™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å¡“¬—ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

‚¥¬ àß‡√◊ËÕß¡“¬—ß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â

2.  °“√§âÿ¡§√Õß ‘∑∏‘¢Õßª√–™“™π

„π°√≥’∑’Ëª√–™“™π‰¥â„™â ‘∑∏‘„π°“√‡¢â“µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ„™â ‘∑∏‘¢Õ

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡∑’Ëª√– ß§å®–√Ÿâ®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·≈â«ª√– ∫ªí≠À“ °ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

‰¥â„Àâ ‘∑∏‘·°àª√–™“™π∑’Ë®–√âÕß‡√’¬πÀ√◊ÕÕÿ∑∏√≥å¡“¬—ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â °≈à“«§◊Õ

2.1 „π°√≥’∑’Ëª√–™“™π‰ª„™â ‘∑∏‘‡¢â“µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈â«æ∫«à“ Àπà«¬ß“π‰¡à®—¥‡µ√’¬¡¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√‰«â„Àâµ√«®À√◊Õ®—¥‡µ√’¬¡¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰«â‰¡à§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ ª√–™“™π°Á “¡“√∂∑’Ë®–

¡’Àπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ®¥À¡“¬√âÕß‡√’¬π¡“¬—ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â

2.2 „π°√≥’∑’Ëª√–™“™π‰¥â„™â ‘∑∏‘¬◊Ëπ§”¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥µ“¡∑’Ëª√–™“™π

µâÕß°“√√Ÿâ  ·µàª√“°Ø«à“‰¡à‰¥â√—∫§«“¡ –¥«°À√◊ÕÀπà«¬ß“ππ‘Ëß‡©¬  À√◊Õ¥”‡π‘π°“√≈à“™â“‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈

Õ—π ¡§«√ ª√–™“™π “¡“√∂√âÕß‡√’¬π¡“¬—ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â

2.3 „π°√≥’∑’Ëª√–™“™π‰ª„™â ‘∑∏‘¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥  ·≈–Àπà«¬ß“π ¢Õß√—∞‰¥âªØ‘‡ ∏

‰¡à„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡∑’Ë¢Õ À“°ª√–™“™π‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫‡Àµÿº≈∑’ËªØ‘‡ ∏‰¡à„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“« °Á “¡“√∂∑’Ë

®–¡’Àπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ®¥À¡“¬Õÿ∑∏√≥å¡“¬—ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ´÷Ëß„π°√≥’π’È§≥–°√√¡°“√

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√®– àß‡√◊ËÕß‰ª„Àâ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬

µàÕ‰ª«à“§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ™Õ∫¥â«¬À≈—°‡°≥±åµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬∫—≠≠—µ‘‰«âÀ√◊Õ‰¡à ·≈–„π

°√≥’π’È§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡ÀÁπ«à“§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«‰¡à™Õ∫

¥â«¬À≈—°‡°≥±åµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬∫—≠≠—µ‘ °Á®–¡’§”«‘π‘®©—¬„ÀâÀπà«¬ß“π‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡∑’Ëª√–™“™π√âÕß¢Õ

´÷Ëß§”«‘π‘®©—¬π’È∂◊Õ«à“‡ªìπ∑’Ë ÿ¥ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡§”«‘π‘®©—¬¥—ß°≈à“«

3.  §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√„™â ‘∑∏‘¢Õßª√–™“™π

°“√„™â ‘∑∏‘Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß„π°“√‡¢â“µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√À√◊Õ°“√„™â ‘∑∏‘¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ¬à“ß

°«â“ß¢«“ß„π∑ÿ° Ê æ◊Èπ∑’Ë¢Õßª√–‡∑» ∑—Èß„π à«π°≈“ß  àà«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈– à«π∑âÕß∂‘Ëπ „π∑ÿ°√–¥—∫¢ÕßÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞ µ—Èß·µà√–¥—∫ Õ∫µ. ‡∑»∫“≈ Õ”‡¿Õ Õ∫®. ®—ßÀ«—¥ ·≈–∑ÿ°°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ ¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254010

‡æ√“–°√–∫«π°“√ àß‡ √‘¡ ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™ππ’È‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π

«—≤π∏√√¡À√◊Õ«‘∏’§‘¥„π°“√∑”ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢ÕßÀπà«¬ß“πµà“ß Ê ¢Õß√—∞„Àâ‰ª Ÿà«—≤π∏√√¡°“√∑”ß“π

·∫∫„À¡à §◊Õ ç‡ªî¥‡º¬‡ªìπÀ≈—° ª°ªî¥‡ªìπ¢âÕ¬°‡«âπé √«¡∑—Èß‡ªìπ°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πÀ¡Ÿàª√–™“™π«à“‡√◊ËÕß¢Õß

 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈–°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√∫√‘À“√∫â“π‡¡◊Õß‡ªìπ ‘∑∏‘¢Õßª√–™“™π∑’Ë‰¥â√—∫°“√§âÿ¡§√Õß

µ“¡°ÆÀ¡“¬Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ¥—ßπ—Èπ À“°ª√–™“™π„π∑ÿ° “¢“«‘™“™’æ ∑ÿ°æ◊Èπ∑’Ë ∑ÿ°¿“§ à«π¢Õßª√–‡∑»®–‰¥â

√à«¡°—π„™â ‘∑∏‘„π°“√√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ „π‡√◊ËÕßµà“ß Ê ∑—Èß‡æ◊ËÕ°“√

§âÿ¡§√Õß ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¢Õßµπ‡ÕßÀ√◊Õ¢Õß™ÿ¡™π·≈– —ß§¡‚¥¬ à«π√«¡ °Á®– àßº≈Õ¬à“ß ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ

‡®µπ“√¡≥å¢Õß°“√ àß‡ √‘¡ ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬·≈– “¡“√∂ àßº≈µàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∑’Ë™—¥‡®π„π‡«≈“Õ—π„°≈âπ’È‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 11

À≈—°°“√·≈–·π«§‘¥

1. æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ¡’À≈—°°“√·≈–·π«§‘¥

Õ¬à“ß‰√?

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬∑’Ë√Õß√—∫ ç ‘∑∏‘‰¥â√Ÿâé ¢Õß

ª√–™“™π ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥ ‘∑∏‘„π°“√√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ·≈–°”Àπ¥Àπâ“∑’Ë¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞„ÀâµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫·≈–§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘¢Õßª√–™“™π‰ªæ√âÕ¡°—π

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È¡’À≈—°°“√·≈–·π«§‘¥ ‡æ◊ËÕ

1. „Àâª√–™“™π¡’‚Õ°“ √—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√µà“ß Ê ¢Õß√—∞ ‚¥¬°”Àπ¥

¢âÕ¬°‡«âπ„Àâ™—¥‡®π  ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π„™â ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡æ◊ËÕ°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–

µ√«® Õ∫°“√„™âÕ”π“®√—∞„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‚ª√àß„   Õ—π‡ªìπÀ≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠¬‘ËßµàÕ°“√æ—≤π“ —ß§¡

ª√–™“∏‘ª‰µ¬

2. √—∫√Õß ‘∑∏‘¢Õßª√–™“™π„π°“√‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ∑’ËÕ¬Ÿà„π§√Õ∫§√Õß¢Õß

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‰¥â·°à  ‘∑∏‘„π°“√¢Õ§”ª√÷°…“  ‘∑∏‘„π°“√µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈  ‘∑∏‘„π°“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπ„¥

¢Õß√“™°“√  ‘∑∏‘„π°“√¢Õ ”‡π“À√◊Õ ”‡π“∑’Ë¡’°“√√—∫√Õß  ‘∑∏‘„π°“√‰¥â√Ÿâ∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈  ‘∑∏‘„π°“√

¥”‡π‘π°“√·∑πºŸâ‡¬“«å  ‘∑∏‘„π°“√√âÕß‡√’¬π ·≈– ‘∑∏‘„π°“√Õÿ∑∏√≥å œ≈œ

3. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥ À√◊Õ à«π„À≠à “¡“√∂‡ªî¥‡º¬‰¥â¿“¬„µâÀ≈—°°“√

∑’Ë«à“ ç‡ªî¥‡º¬‡ªìπÀ≈—° ª°ªî¥‡ªìπ¢âÕ¬°‡«âπé ‚¥¬¢âÕ¬°‡«âπ®–¡’‰¥â‡©æ“–°√≥’∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥«à“

‰¡àµâÕß‡ªî¥‡º¬‡∑à“π—Èπ

ç‡ªî¥‡ªìπÀ≈—°

ªî¥‡ªìπ¢âÕ¬°‡«âπé

¡’ à«π√à«¡

‚ª√àß„ 

µ√«® Õ∫‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254012

2. ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“ß‰√ ?

°àÕπÕ◊ËπµâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®§”«à“ ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√é §◊ÕÕ–‰√

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√é §◊Õ  ‘Ëß∑’Ë ◊ËÕ§«“¡À¡“¬„Àâ∑√“∫∂÷ß‡√◊ËÕß√“«À√◊Õ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥

‚¥¬„π§«“¡À¡“¬π’È‡πâπ∑’Ë°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‡ªìπÀ≈—°  ¡‘‰¥â‡πâπ∑’Ë√Ÿª√à“ßÀ√◊Õ√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√ °≈à“«§◊Õ  ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥âπ—Èπ  ‰¡à®”‡ªìπµâÕßÕ¬Ÿà„π√Ÿª√à“ß  À√◊Õ√Ÿª·∫∫¢Õß°√–¥“…

∑’Ë¡’¢âÕ§«“¡À√◊Õ·øÑ¡‡Õ° “√ ·µàÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß  ‘Ëßµà“ß Ê ∑’ËÕ“®®–ª√“°Æ„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ¢âÕ§«“¡ µ—«‡≈¢

 —≠≈—°…≥å ‡ ’¬ß · ß ·≈– ‘ËßÕ◊Ëπ Ê ∑’Ë∑”„Àâ¡πÿ…¬å “¡“√∂‡¢â“„®·≈–√Ÿâ§«“¡À¡“¬‰¥â ‰¡à«à“®–‡ªìπ‚¥¬ ¿“æ

¢Õß ‘Ëßπ—Èπ‡Õß À√◊Õ‚¥¬ºà“π°√√¡«‘∏’„¥ Ê ‡™àπ ª√–®ÿ‰øøÑ“·¡à‡À≈Á°  øî≈å¡  ‰¡‚§√øî≈å¡  √Ÿª¿“æ  ‡∑ª∫—π∑÷°

‡ ’¬ß ‡∑ª∫—π∑÷°¿“æ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ·ºàπ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ (Diskette) §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡ªìπµâπ

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÕ¬Ÿà„π∫—ß§—∫·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È µâÕß‡ªìπ ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é

À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—ÈπµâÕßÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√ÕßÀ√◊Õ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

¥—ßπ—Èπ §«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é ®÷ß„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ≈—°…≥–À√◊Õ

 ‘∑∏‘„π°“√¬÷¥∂◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ«à“ Õ¬Ÿà„π¢Õ∫‡¢µÕ”π“®§√Õß§√ÕßÀ√◊Õ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

À√◊Õ‰¡à ∑—Èßπ’È ‚¥¬‰¡àµâÕß§”π÷ß∂÷ß«à“ ‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫Õ–‰√ Õ“®®–‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫

°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß√—∞ À√◊Õ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈À√◊Õ‡Õ°™π„¥ Ê °Á‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 13

3. ª√–™“™π®–‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß‰√ ?

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 °”Àπ¥«‘∏’„π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰«â

4 «‘∏’ ¥—ßπ’È

1. ‡ªî¥‡º¬‚¥¬°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ¢âÕ¡Ÿ≈

∑’ËµâÕß‡ªî¥‡º¬‚¥¬«‘∏’π’Èª√–°Õ∫¥â«¬ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ ‚§√ß √â“ß·≈–°“√®—¥Õß§å°√   √ÿªÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë ”§—≠

·≈–«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π  ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ °Æ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ

‡«’¬π∑’Ë®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ‚¥¬¡’ ¿“æÕ¬à“ß°Æ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’º≈‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªµàÕ‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

 2. ‡ªî¥‡º¬‚¥¬°“√µ—Èß· ¥ß‰«â„π ∂“π∑’Ë∑’ËÀπà«¬ß“π®—¥‡µ√’¬¡‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â¥â«¬

µπ‡Õß ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß‡ªî¥‡º¬‚¥¬«‘∏’π’Èª√–°Õ∫¥â«¬ º≈°“√æ‘®“√≥“À√◊Õ§”«‘π‘®©—¬∑’Ë¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕ

‡Õ°™π π‚¬∫“¬À√◊Õ°“√µ’§«“¡∑’Ë‰¡à‡¢â“¢à“¬µâÕß≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“µ“¡¡“µ√“ 7 (4) ·ºπß“π

‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªï¢Õßªï∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√ §Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫∂÷ß ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢Õß‡Õ°™π  ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë‰¥â¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß∂÷ß¡“µ√“ 7 «√√§ Õß

 —≠≠“ —¡ª∑“π  —≠≠“∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√ºŸ°¢“¥µ—¥µÕπÀ√◊Õ —≠≠“√à«¡∑ÿπ°—∫‡Õ°™π„π°“√®—¥∑”∫√‘°“√

 “∏“√≥– ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õ¡µ‘§≥–°√√¡°“√∑’Ë·µàßµ—Èß‚¥¬°ÆÀ¡“¬À√◊Õ‚¥¬¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

3. ‡ªî¥‡º¬µ“¡∑’Ëª√–™“™π¡’§”¢Õ‡ªìπ°“√‡©æ“–√“¬ ´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®–¢Õ„Àâ‡ªî¥‡º¬‚¥¬

«‘∏’π’È ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÕ¬ŸàπÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ

4. °“√‡ªî¥‡º¬‚¥¬ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬‚¥¬«‘∏’π’È§◊Õ

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπ‡Õ° “√ª√–«—µ‘»“ µ√å ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥â¡’‚Õ°“ »÷°…“ §âπ§«â“‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254014

‡¡◊ËÕ‰¥â∑√“∫∂÷ß«‘∏’°“√‡ªî¥‡º¬∑—Èß 4 «‘∏’ ¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ·≈â« °≈à“«‰¥â«à“ ª√–™“™π®– “¡“√∂

‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. ‚¥¬°“√µ√«®§âπ‰¥â®“°√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“  ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß‡ªî¥‡º¬‚¥¬«‘∏’°“√

≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“µ“¡¡“µ√“ 7 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

2. ‚¥¬°“√„™â ‘∑∏‘‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â¥â«¬µπ‡Õß  ≥  ∂“π∑’Ë∑’ËÀπà«¬ß“π°”Àπ¥·≈–®—¥‡µ√’¬¡¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√π—Èπ‰«â   ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 9 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

3. ‚¥¬°“√‰ª„™â ‘∑∏‘¢Õ¥Ÿ‚¥¬°“√¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ∑’Ë®—¥‡°Á∫À√◊Õ§√Õ∫§√Õß¥Ÿ·≈

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß°“√¢Õ¥Ÿπ—Èπ  ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ª°µ‘∑—Ë«‰ª

4. ‚¥¬°“√„™â∫√‘°“√»÷°…“§âπ§«â“ ≥ ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘  ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπ ç‡Õ° “√

ª√–«—µ‘»“ µ√åé

4.  ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈é À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“ß‰√ ?

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈é §◊Õ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë‡ªìπ ç ‘Ëß‡©æ“–µ—«é ¢Õß∫ÿ§§≈

‰¡à«à“„π·ßà¡ÿ¡„¥ ‡™àπ °“√»÷°…“ ∞“π–°“√‡ß‘π ª√–«—µ‘ ÿ¢¿“æ ª√–«—µ‘Õ“™≠“°√√¡ ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π ‡ªìπµâπ

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß‡©æ“–µ—«¢Õß∫ÿ§§≈¬—ß‰¡à∂◊Õ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È πÕ°®“°®–¡’ ‘Ëß∫àß™’Èµ—«∫ÿ§§≈¥â«¬«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‡ªìπ¢Õß∫ÿ§§≈„¥ ‚¥¬Õ“®‡ªìπ™◊◊ËÕ √À— 

À¡“¬‡≈¢ √Ÿª∂à“¬À√◊Õ ‘Ëß∫àß™’ÈÕ¬à“ßÕ◊Ëπ°Á‰¥â

‚¥¬ª°µ‘§π‡√“®–¡’§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà à«πµ—«„π°“√¥”√ß™’«‘µ√–¥—∫Àπ÷Ëß∑’Ë‰¡àµâÕß°“√„ÀâºŸâÕ◊Ëππ”‰ª‡ªî¥‡º¬

µàÕ “∏“√≥– ´÷ËßÕ“®∑”„Àâ‡√“‡°‘¥§«“¡‰¡à ∫“¬„® À√◊Õ√”§“≠„® ´÷Ëß¡“µ√“ 34 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠‰¥â√—∫√Õß«à“

∫ÿ§§≈¡’ ‘∑∏‘„π§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà à«πµ—« ºŸâ„¥®–√ÿ°≈È”§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà à«πµ—«¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¡‘‰¥â

¡’ ‘Ëß√–∫ÿµ—« ‡™àπ ™◊ËÕ œ≈œ ¢âÕ¡Ÿ≈‡©æ“–µ—«

°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√™à«¬„Àâ
À“¬Àà«ß‡√◊ËÕß¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈‡ ’¬∑’ !



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 15

5.  ª√–™“™π®–‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈¢Õßµπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ ?

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ‰¥â„Àâ ‘∑∏‘·°àª√–™“™π‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈¡’ ‘∑∏‘¢Õµ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßµπÀ√◊Õ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß‰¥â ·≈–°”Àπ¥«à“ ∂â“æ∫«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈ ÷́ËßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®—¥‡°Á∫‰«â‰¡à∂Ÿ°µâÕß ª√–™“™πºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘∑”§”¢Õ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«π—Èπ‰¥â ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëº‘¥æ≈“¥‰ª„™â

„Àâ‡°‘¥º≈√â“¬·°à∫ÿ§§≈ ·≈–®–¢Õ ”‡π“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ°Á‰¥â

„π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à¬Õ¡ªØ‘∫—µ‘µ“¡§”¢Õ„Àâ·°â‰¢ ª√–™“™π‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈Õ“®Õÿ∑∏√≥åµàÕ

§≥–°√√¡°“√«‘‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥â¿“¬„π 30 «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß ´÷Ëß∂â“§≥–°√√¡°“√

«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥â«‘π‘®©—¬‡™àπ„¥ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞°ÁµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡π—Èπ

Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‰¡à«à“®–¡’°“√Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ‰¡à À√◊Õº≈°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å®–‡ªìπ‡™àπ„¥°Áµ“¡ ‡®â“¢Õß

¢âÕ¡Ÿ≈¡’ ‘∑∏‘¢Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞À¡“¬‡Àµÿ§”¢Õßµπ·π∫‰«â°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈π—Èπ°Á‰¥â ∑—Èßπ’È ‡¡◊◊ËÕ·µà≈–

ΩÉ“¬¬◊π¬—π«à“µπ‡ªìπΩÉ“¬∂Ÿ° °“√„ÀâÀ¡“¬‡Àµÿ‰«â®÷ß‡ªìπ«‘∏’°“√ ÿ¥∑â“¬∑’Ë®–‡µ◊Õπ„ÀâºŸâ®–π”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

π—Èπ¡“„™â‰¥âµ√–Àπ—°·≈–„™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®‚¥¬√–¡—¥√–«—ß«à“ ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡ªìπ‡™àπ„¥·πà

6.  °ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¡’°“√§ÿââ¡§√Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‰«âÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ ?

ª√–™“™π™“«‰∑¬∑ÿ°§π∑’Ë‡ªìπ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ (‰¡à√«¡π‘µ‘∫ÿ§§≈) ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫§«“¡§ÿâ¡§√Õß¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈¢Õßµπ ∑—Èßπ’È ‡ªìπ‰ªµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘µ“¡¡“µ√“ 34 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ´÷Ëß√—∫√Õß«à“∫ÿ§§≈¡’

 ‘∑∏‘„π§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà à«πµπ ‚¥¬ºŸâ„¥®–°≈à“«À√◊Õ·æ√àÀ≈“¬‰ª¬—ß “∏“√≥™π‡ªìπ°“√°√–∑∫ ‘∑∏‘§«“¡‡ªìπ

Õ¬Ÿà à«πµ—«¡‘‰¥â

‡°Á∫∫—≠™’∑√—æ¬å ‘π  ’ËÀ¡◊Ëπ≈â“π

°Õß Ê ¬—ßß’È ‰¥â‰ß Ê

ª√–«—µ‘

 ÿ¢¿“æ



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254016

°√≥’¢Õß§πµà“ß¥â“«∑’Ë¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬°Á‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∫ÿ§§≈ µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬

‚¥¬À≈—°°“√·≈â« ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√Õß¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–π”

ÕÕ°‰ª‡ªî¥‡º¬‚¥¬‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈‰¡à¬‘π¬Õ¡‰¡à‰¥â ·≈–§”¬‘π¬Õ¡µâÕß∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‡∑à“π—Èπ

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ‰¥â°”Àπ¥À≈—°°“√‡©æ“–‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡°‘¥°“√°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπµàÕ ‘∑∏‘¢Õß∫ÿ§§≈ ¥—ßπ’È

1. À≈—°°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

1.1 °ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß®—¥„Àâ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‡æ’¬ß‡∑à“∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–®”‡ªìπµàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–„Àâ¬°‡≈‘°‡¡◊ËÕÀ¡¥§«“¡®”‡ªìπ

1.2 „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞æ¬“¬“¡®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈®“°‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬µ√ß

1.3 ∫—ß§—∫„Àâ¡’°“√ª√–°“»√“¬°“√ ”§—≠À√◊Õ®”‡ªìπ‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈ ‚¥¬°“√≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“„π√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

- ª√–‡¿∑¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë¡’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‰«â

- ª√–‡¿∑¢Õß∫ÿ§§≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

- ≈—°…≥–°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘

- «‘∏’°“√¢Õµ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

- «‘∏’°“√¢Õ„Àâ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈

- ·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

1.4 °”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß®—¥√–∫∫√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß

¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. °“√π”¢âÕ¡Ÿ≈‰ª„™âß“π

°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß·®âß„Àâ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑√“∫ „π°√≥’∑’Ë®—¥ àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈‰ª¬—ß∑’Ë„¥ ´÷Ëß®–‡ªìπº≈„Àâ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â ‡«âπ·µà‡ªìπ‰ªµ“¡≈—°…≥–°“√

„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘

3. °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢Õßµπ

µàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊ËπÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ ‚¥¬ª√“»®“°§«“¡¬‘π¬Õ¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¢Õß‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë„Àâ‰«â≈à«ßÀπâ“À√◊Õ

„π¢≥–π—Èπ¡‘‰¥â ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√‡ªî¥‡º¬µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‰¥â°”Àπ¥‰«â ‡™àπ °“√‡ªî¥‡º¬µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞

„πÀπà«¬ß“π¢Õßµπ‡æ◊ËÕ°“√π”‰ª„™âµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—ÈπÀ√◊Õ‡ªìπ°“√„Àâ´÷Ëß®”‡ªìπ

‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πÀ√◊Õ√–ß—∫Õ—πµ√“¬µàÕ™’«‘µÀ√◊Õ ÿ¢¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ‡ªìπµâπ



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 17

7. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ª√–«—µ‘»“ µ√å §◊ÕÕ–‰√ ?

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ª√–«—µ‘»“ µ√å §◊Õ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫°”Àπ¥ 20 ªï ”À√—∫

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑—Ë«‰ª À√◊Õ 75 ªï ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫ ∂“∫—π°…—µ√‘¬å

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„π√“™°“√¬àÕ¡‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√»÷°…“∑—Èß∑“ß¥â“πª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–¥â“π

«‘∑¬“°“√µà“ß Ê „πÕπ“§µ °“√‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√‡À≈à“π’ÈÀ“°‰ª¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‡ÀÁπ¢Õß·µà≈–Àπà«¬ß“π®–‰¡à

‡À¡“– ¡ ‚¥¬¡“µ√∞“π„π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡°Á∫®–≈—°≈—ËπÕ“® Ÿ≠‡ ’¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√À≈“¬ª√–°“√∑’Ë§«√‰¥â®—¥‡°Á∫

Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß°“√®—¥‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°à“ Ê °Á¡’‡∑§π‘§‡©æ“–∑’Ë®–¥Ÿ·≈¡‘„Àâ∫ÿ∫ ≈“¬ ¡‘„™à‡∑§π‘§∑’Ë®–

√Ÿâ°—π∑—Ë«‰ª ¥—ßπ—Èπ °ÆÀ¡“¬®÷ß°”Àπ¥‡ªìπÀ≈—°°“√«à“ (1) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡àª√– ß§å®–

‡°Á∫√—°…“ À√◊Õ (2) ¡’Õ“¬ÿ§√∫°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ 26 «√√§ Õß ®–µâÕß®—¥ àß„Àâ·°àÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘

‡æ◊ËÕ®–‰¥â§—¥‡≈◊Õ°‡°Á∫‰«â„Àâª√–™“™π‰¥â»÷°…“§âπ§«â“‰¡à‡™àππ—Èπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«  ®–∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß

‡°Á∫‰«â‚¥¬‰¡à‡°‘¥ª√–‚¬™πå·°àª√–™“™π  πÕ°®“°ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘·≈â«Õ“®¡’°“√µ√“æ√–√“™

°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞∑”Àπâ“∑’Ë§—¥‡≈◊Õ°·≈–‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√ª√–«—µ‘»“ µ√å∫“ßª√–‡¿∑„Àâ

ª√–™“™π»÷°…“§âπ§«â“‰¥â‡™àπ°—π ∂â“„πÕπ“§µ®–¡’°“√·¬°§«“¡‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–∑“ß„π°“√‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√

ª√–«—µ‘»“ µ√å

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß àß‰ª§—¥‡≈◊Õ°π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’ÕÕ°

√–‡∫’¬∫°”Àπ¥„ÀâµâÕß∑”≈“¬À√◊ÕÕ“®∑”≈“¬‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß√—°…“ (¡“µ√“ 26) ‡æ√“–¢âÕ¡Ÿ≈∫“ßª√–‡¿∑‡ÀÁπ‰¥â‚¥¬

 ¿“æ«à“‰¡à¡’§ÿ≥§à“∑’Ë®–‡°Á∫‰«â»÷°…“ ·≈–°“√‡°Á∫‰«âÀ√◊Õ®—¥ àß‰ª„Àâ§—¥‡≈◊Õ°®–‡ªìπ°“√ ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“„™â®à“¬

‚¥¬„™à‡Àµÿ

¢âÕ¡Ÿ≈√“™°“√∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ 20 ªï



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254018

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ‰¥â°”Àπ¥ ‘∑∏‘ ”§—≠ Ê ·°àª√–™“™π

¥—ßπ’È

1.  ‘∑∏‘ ç‰¥â√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‰¥â√Õß√—∫ ‘∑∏‘‰«â  µ“¡¡“µ√“ 7

¡“µ√“ 9  ¡“µ√“ 11 ·≈–¡“µ√“ 26

2.  ‘∑∏‘ ç§—¥§â“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√°√≥’¡’ à«π‰¥â‡ ’¬é µ“¡¡“µ√“ 17

3.  ‘∑∏‘ ç√âÕß‡√’¬πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞é µ“¡¡“µ√“ 13

4.  ‘∑∏‘ çÕÿ∑∏√≥å§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é µ“¡¡“µ√“ 18 ·≈–¡“µ√“ 25

5.  ‘∑∏‘ ç‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈é µ“¡¡“µ√“ 23 ·≈–¡“µ√“ 25

2. À“°ª√–™“™π‰¡à√Ÿâ«à“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥‡ªìπºŸâ®—¥‡°Á∫À√◊Õ§√Õ∫§√Õß¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√∑’ËµâÕß°“√¢Õ¥Ÿ ª√–™“™π®–∑”Õ¬à“ß‰√ ?

 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 ‘∑∏‘

µ“¡°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

1. °ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ ‘∑∏‘Õ–‰√∫â“ß·°àª√–™“™π„π°“√‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√  ?



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 19

„π°√≥’∑’Ëª√–™“™πµâÕß°“√∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥ „Àâ»÷°…“·≈–æ‘®“√≥“

°àÕπ«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß°“√∑√“∫π—Èπ‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–Õ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥ ·µà„π°√≥’∑’Ë

‰¡à∑√“∫®√‘ß Ê «à“ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥‡ªìπºŸâ§√Õ∫§√Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ „Àâ‰ª¬◊Ëπ§”¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë

µâÕß°“√ ≥ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â·≈– –¥«°∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßÀπà«¬ß“π

∑’Ë√—∫§”¢Õ®–µâÕß„Àâ§”·π–π”∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡æ◊ËÕ‰ª¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‚¥¬

‰¡à™—°™â“

3. À“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡àæ‘®“√≥“§”¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ª√–™“™π®–∑”Õ¬à“ß‰√ ?

„π°√≥’∑’Ëª√–™“™π‰¥â‰ª„™â ‘∑∏‘¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß°“√®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥·≈â«

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπ¬—ß∑”‡æ‘°‡©¬‰¡àæ‘®“√≥“§”¢Õ„π‡«≈“Õ—π ¡§«√ ª√–™“™π§«√ªØ‘∫—µ‘ ¥—ßπ’È

1. ‰ªµ‘¥µàÕ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ‚¥¬∑”Àπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ‚¥¬«“®“ ¢Õ∑√“∫º≈°“√æ‘®“√≥“‚¥¬

¬° ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ¢÷ÈπÕâ“ß ·≈–„Àâ‡«≈“æÕ ¡§«√

„π°“√æ‘®“√≥“·°à‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

2. µ‘¥µ“¡∑«ß∂“¡º≈°“√æ‘®“√≥“‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥‡«≈“Õ—π ¡§«√µ“¡¢âÕ 1 À“°æ∫«à“‡ªìπ

ªí≠À“√–¥—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë„Àâ¢Õæ∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡≈”¥—∫™—Èπ¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπ  ‡æ◊ËÕ‡√àß√—¥°“√

æ‘®“√≥“·≈–·°â‰¢ªí≠À“„π√–¥—∫Àπà«¬ß“π

3. À“°¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ 1 ·≈– 2 ¬—ß‰¡à∫—ß‡°‘¥º≈ „Àâ„™â ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‚¥¬∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∂÷ß

∑’ËÕ¬Ÿà ºŸâ√âÕß

‡√’¬π    ª√–∏“π°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

 ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈ °√ÿß‡∑æœ  10300



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254020

4. À“°ª√–™“™π∑√“∫«à“ µπ‡Õß¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë¡’ºŸâÕ◊Ëπ

¡“¢Õ„™â ‘∑∏‘µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ  ®–∑”Õ¬à“ß‰√‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√π—Èπ ?

‰¡à«à“°√≥’„¥ Ê À“°ºŸâ„¥∑√“∫«à“ °“√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥Õ—π°√–∑∫∂÷ß

ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬¢Õßµπ‡Õß°ÁÕ“®¬◊Ëπ§”§—¥§â“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ ∑—Èßπ’È ‰¡à®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫·®âß®“°

‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ ’¬°àÕπ „π°“√π’È‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕßæ‘®“√≥“§”¢Õ¢ÕßºŸâ¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§”§—¥§â“π¢ÕßºŸâ∑’Ë¡’ à«π‰¥â‡ ’¬

ª√–°Õ∫°—π ∂â“‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π ºŸâ§—¥§â“π¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥â¿“¬„π 15 «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß (¡“µ√“ 18) „π°“√π’È‡®â“Àπâ“∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ¬—ß¡‘‰¥â ®π°«à“®–≈à«ßæâπ√–¬–‡«≈“„ÀâÕÿ∑∏√≥å‰¥â ‡æ◊ËÕ®–‰¥â∑√“∫«à“ºŸâπ—Èπ‰¥â¬◊ËπÕÿ∑∏√≥å

À√◊Õ‰¡à  ·≈–À“°¡’°“√¬◊ËπÕÿ∑∏√≥å°Á®–¬—ß‡ªî¥‡º¬‰¡à‰¥â®π°«à“®–‰¥â√—∫·®âß§”«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¢Õß§≥–°√√¡°“√

«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ (¡“µ√“ 17 «√√§ “¡)

5.  ‘∑∏‘„π°“√¢Õµ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ª√–™“™πºŸâ¢Õ®”‡ªìπµâÕß¡’ à«π

‰¥â‡ ’¬„π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ¥â«¬À√◊Õ‰¡à ? ‡æ√“–‡Àµÿ„¥ ?

∫ÿ§§≈‰¡à«à“®–¡’ à«π‰¥â‡ ’¬À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘‡¢â“µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√π’È‰¥â

 ‘∑∏‘‰¥â√Ÿâπ’È‡ªìπ ‘∑∏‘¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥°“√ª°§√Õß„π√—∞  ‘∑∏‘π’È®÷ß‡ªìπ¢Õß§π‰∑¬‚¥¬‡©æ“–  ”À√—∫

§πµà“ß¥â“«À“°¡’°Á®–Õ¬Ÿà„π‡√◊ËÕß°“√ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¢Õßµπ‡∑à“π—Èπ ¡“µ√“ 9 «√√§ ’Ë «“ßÀ≈—°«à“ §πµà“ß¥â“«®–¡’

 ‘∑∏‘‡¢â“µ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 9 ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ‡æ’¬ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ·µà

ç‰¡à®”‡ªìπµâÕß¡’ à«π

‰¥â‡ ’¬°Á¢Õ¥Ÿ‰¥âé



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 21

§πµà“ß¥â“«π’È‰¡à√«¡∂÷ßºŸâ‰¡à¡’ —≠™“µ‘‰∑¬·µà‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑» (¡“µ√“ 4 π‘¬“¡§”«à“

ç§πµà“ß¥â“«é) ‡æ√“–°√≥’π—ÈπºŸâπ—Èπ¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà∂“«√„πª√–‡∑»‰∑¬·≈â« ¡§«√¡’ ‘∑∏‘Õ¬à“ß§π‰∑¬„π‡√◊ËÕß

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â

6. ª√–™“™π®–„™â ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¥â„π°√≥’„¥∫â“ß ?

ª√–™“™π “¡“√∂„™â ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬π‰¥â ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ«à“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’°“√ΩÉ“Ωóπ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡

°ÆÀ¡“¬„π°√≥’µà“ß Ê ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

1. °√≥’‰¡àπ”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 7 ≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

2. °√≥’‰¡à®—¥¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 9 „Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â

3. °√≥’‰¡à®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ·°àºŸâ„™â ‘∑∏‘¢Õ¥Ÿ µ“¡¡“µ√“ 11

4. °√≥’‰¡à„Àâ§”·π–π”∑’Ë∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à àß§”¢Õ„ÀâÀπà«¬ß“πºŸâ®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√æ‘®“√≥“

µ“¡¡“µ√“ 12

5. °√≥’‰¡à·®âß„ÀâºŸâ¡’ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬‡ πÕ§”§—¥§â“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ µ“¡

¡“µ√“ 17

6. °√≥’‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ µ“¡¡“µ√“ 23

7. °√≥’‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈  ‚¥¬ª√“»®“°§«“¡¬‘π¬Õ¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®“°‡®â“¢Õß

¢âÕ¡Ÿ≈ µ“¡¡“µ√“ 24

8. °√≥’°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ ‘∑∏‘¢Õß‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‚¥¬ΩÉ“Ωóπ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡

¡“µ√“ 25 (¬°‡«âπ‡ªìπ°√≥’µ“¡¡“µ√“ 25 «√√§ ’Ë)

9. °√≥’‰¡à àß¡Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ª√–«—µ‘»“ µ√å„Àâ°—∫ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°‰«â„Àâª√–™“™π

‰¥â»÷°…“§âπ§«â“ µ“¡¡“µ√“ 26

10. °√≥’Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë≈à“™â“ À√◊Õ‰¡à„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ µ“¡¡“µ√“ 13

11. °√≥’‰¡à‰¥â√—∫§«“¡ –¥«°„π°“√„™â ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬‰¡à¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√  µ“¡

¡“µ√“ 13



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254022

12. °√≥’Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ªØ‘‡ ∏«à“‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡∑’Ë√âÕß¢Õ·≈–ºŸâ√âÕß¢Õ‰¡à‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ

§«“¡®√‘ß (¡“µ√“ 33)

7. ª√–™“™π®–√âÕß‡√’¬πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¥âÕ¬à“ß‰√ ·≈–√âÕß‡√’¬π°—∫„§√ ?

ª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘¬◊Ëπ§”√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

°ÆÀ¡“¬‰¡à‰¥â√–∫ÿ«à“„Àâ√âÕß‡√’¬π¥â«¬«‘∏’„¥ ª√–™“™πÕ“®‰ª√âÕß‡√’¬π¥â«¬µπ‡Õß ≥  ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‚¥¬„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë®¥∫—π∑÷°‰«â„Àâ À√◊Õ àß∑“ß‰ª√…≥’¬å∂÷ßª√–∏“π

°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ À√◊Õ √âÕß‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ

§”·π–π” : §”√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ§”Õÿ∑∏√≥å§«√®—¥∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâ√âÕß‡√’¬π

¢Õ√âÕß‡√’¬π....

§√—∫ !

ë °“√‡¢’¬π§”¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

ª√–™“™π®–„™â ‘∑∏‘„π°“√√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â‚¥¬µâÕß¬◊Ëπ§”¢Õ ·µà°ÆÀ¡“¬

‰¡à‰¥â°”Àπ¥«à“§”¢Õπ—ÈπµâÕß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °“√‡¢’¬π§”¢Õ°Á‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥â√—∫

ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ·≈–∑”„Àâ¡’À≈—°∞“π™—¥‡®π∑—ÈßºŸâ¢Õ·≈– à«π√“™°“√ „π°√≥’∑’ËµâÕß°“√‡¢’¬π§”¢Õ §«√‡¢’¬π „Àâ

∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«π„π√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¢Õ„Àâ™—¥‡®π∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–

∑”‰¥â ‡™àπ °“√¢Õ¥Ÿ‡Õ° “√ —≠≠“¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ §«√√–∫ÿ«à“  —≠≠“‡√◊ËÕßÕ–‰√ ∑” —≠≠“‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë‡∑à“„¥ À√◊Õ°“√¢Õ√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß Õ∫µ. §«√‡¢’¬π„Àâ™—¥‡®π«à“‡ªìπ√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡‡°’Ë¬«°—∫

‡√◊ËÕßÕ–‰√ À√◊Õ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡¢Õß°√√¡°“√™ÿ¥„¥ ·≈–‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë‡∑à“„¥ ‡ªìπµâπ

ë «‘∏’°“√‡¢’¬π§”¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

1. √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫µ—«ºŸâ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈ ¡’¥—ßπ’È

- ™◊ËÕ ∑’ËÕ¬Ÿà  ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ‰¥â –¥«° ·≈–À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å

- «—π∑’Ë¬◊Ëπ§”¢Õ



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 23

2. √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¢Õ ¡’¥—ßπ’È

- ¢Õ‡Õ° “√À√◊Õ·øÑ¡ À“°‰¡à∑√“∫„Àâ√–∫ÿ™◊ËÕ √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈æÕ‡¢â“„®‰¥â

- √–∫ÿ«‘∏’°“√∑’ËµâÕß°“√‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈ ‡™àπ µâÕß°“√¥Ÿ µâÕß°“√ ”‡π“ µâÕß°“√ ”‡π“∑’Ë¡’°“√

√—∫√Õß§«“¡∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπµâπ

3. √–∫ÿ‡Àµÿº≈∑’Ë¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈ (°ÆÀ¡“¬¡‘‰¥â°”Àπ¥«à“ºŸâ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈µâÕß· ¥ß‡Àµÿº≈ª√–°Õ∫°“√

¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√  ·µàÀ“°ºŸâ¢Õ√–∫ÿ‡Àµÿº≈‰«â„π§”¢Õ°Á®–‡ªìπª√–‚¬™πå„π°√≥’∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë®–‰¥âπ”‰ª

„™âª√–°Õ∫°“√ „™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®„π°√≥’∑’ËÕ“®®”‡ªìπµâÕß™—ËßπÈ”Àπ—°‡Àµÿº≈√–À«à“ßª√–‚¬™πå¢Õß√“™°“√°—∫ª√–‚¬™πå

¢Õß‡Õ°™πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß À√◊ÕºŸâ¢Õ«à“ ¡§«√®–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·°àºŸâ¢ÕÀ√◊Õ‰¡à)

ë °“√√âÕß‡√’¬π

‡¡◊ËÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 (¡“µ√“ 13 ·≈–¡“µ√“ 33) ª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘¬◊Ëπ§”√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ·≈–«‘∏’°“√√âÕß‡√’¬π ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

1. ¢—ÈπµÕπ°“√√âÕß‡√’¬π

1) æ‘®“√≥“«à“æƒµ‘°“√≥åÀ√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’≈—°…≥–µ“¡°√≥’µà“ß Ê „π

¢âÕ 6 (Àπââ“ 21-22)

2) ¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ√âÕß‡√’¬π¥â«¬µπ‡Õß À√◊Õ¡Õ∫©—π∑–„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¡“¬◊Ëπ·∑πµàÕ§≥–°√√¡°“√

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰¥â∑—π∑’  ‚¥¬¬◊Ëπ∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¢Õß√“™°“√   ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ À√◊Õ®– àßÀπ—ß ◊Õ√âÕß‡√’¬π∑“ß

‰ª√…≥’¬å°Á‰¥â (°“√®à“Àπâ“´Õß®¥À¡“¬ ¥Ÿ„πÀπâ“ 19)

3) √Õøíßº≈°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

2. ¢âÕ§«“¡∑’Ë§«√√–∫ÿ„πÀπ—ß ◊Õ√âÕß‡√’¬π

1) √“¬≈–‡Õ’¬¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ√âÕß‡√’¬π ª√–°Õ∫¥â«¬

- ™◊ËÕ-π“¡ °ÿ≈ ∑’ËÕ¬Ÿà À√◊Õ ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ‚¥¬ –¥«° ·≈–À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å

- «—π∑’Ë∑’Ë¬◊Ëπ§”√âÕß‡√’¬π

2) √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫Àπà«¬ß“π·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬

- ™◊ËÕÀπà«¬ß“π

- ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÀ√◊Õæƒµ‘°“√≥å∑’Ë‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡

°ÆÀ¡“¬

3) ‡Õ° “√ª√–°Õ∫Õ◊Ëπ Ê (∂â“¡’)



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254024

À“°¡’‡Õ° “√ª√–°Õ∫Õ◊Ëπ Ê ‡™àπ §”√âÕß¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ·®âß°“√ªØ‘‡ ∏

°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ́ ÷ËßÀ“°ºŸâ√âÕß®–·π∫‰ª¥â«¬°Á®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ§≥–°√√¡°“√  ́ ÷Ëß®–‰¥âπ”‰ª‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈

ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬ππ—Èπ Ê µàÕ‰ª

3. ¢âÕ·π–π”„π°“√‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ√âÕß‡√’¬π

1) §«√„™â∂âÕ¬§” ÿ¿“æ

2) √–∫ÿ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß À√◊Õæƒµ‘°“√≥å¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √«¡∑—Èß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„Àâ™—¥‡®π

3) æ¬“¬“¡À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√√âÕß‡√’¬π∑’Ë„™â∂âÕ¬§”‡ ’¬¥ ’ ¥ŸÀ¡‘Ëπ À√◊Õæ“¥æ‘ß‰ª∂÷ß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

4) ∂ââ“¡’¢âÕ¢—¥¢âÕß„π°“√‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ√âÕß‡√’¬π   “¡“√∂¢Õ§”·π–π”®“°‡®â“Àπâ“∑’Ë

¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√  Õ“§“√ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ (™—Èπ 2)

∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈ °√ÿß‡∑æœ 10300 À√◊Õ‚∑√»—æ∑å 0 2282 1366 ‚∑√ “√ 0 2281 8543

8. ª√–™“™π®–„™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß‡ªî¥‡º¬À√◊Õ‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

„π°√≥’„¥‰¥â∫â“ß ?

°“√Õÿ∑∏√≥åµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ª√–™“™π®– “¡“√∂Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß

√“™°“√‰¥â 3 °√≥’ §◊Õ

1) °√≥’Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡∑’Ë‰¥â¡’§”¢Õ

2) °√≥’Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ªØ‘‡ ∏‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ´÷Ëß∫ÿ§§≈ºŸâ§—¥§â“π

∑√“∫«à“ µπ¡’ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬ ·≈–ºŸâ¡’ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬π—Èπ‰¥â‡ πÕ§”§—¥§â“πæ√âÕ¡‡Àµÿº≈ª√–°Õ∫‡æ◊ËÕ

„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«·≈â«

3) °√≥’Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à¬‘π¬Õ¡·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡§”¢Õ ‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈„¥‡ÀÁπ«à“

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫µπ ´÷ËßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®—¥‡°Á∫‰«â‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß ·≈–‰¥â¬◊Ëπ§”¢Õ

‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕß

Õÿ∑∏√≥å‰¥â 3 °√≥’§√—∫

1.  ‰¡à¬Õ¡‡ªî¥‡º¬

2.  ‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π

3.  ‰¡à¬Õ¡·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 25

∑—Èß 3 °√≥’¥—ß°≈à“« ª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘¬◊ËπÀπ—ß ◊ÕÕÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ àß§”Õÿ∑∏√≥å„Àâ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬µàÕ‰ª

9. ª√–™“™π®–Õÿ∑∏√≥å‰¥âÕ¬à“ß‰√ ·≈–Õÿ∑∏√≥åµàÕ„§√ ?

ª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ àß‡√◊ËÕß

„Àâ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“– “¢“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ

¥”‡π‘π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ·≈–«‘∏’°“√Õÿ∑∏√≥å ¥—ßπ’È

1) æ‘®“√≥“«à“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¥â°√–∑”À√◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡°√≥’¥—ß°≈à“«µ“¡¢âÕ 8 ·≈â«À√◊Õ‰¡à

2) ¬◊ËπÀπ—ß ◊‘ÕÕÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬ºà“π§≥–°√√¡

°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√  À√◊Õ àßÀπ—ß ◊ÕÕÿ∑∏√≥å∑“ß‰ª√…≥’¬å∑’Ë   ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√¢Õß√“™°“√  ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ (™—Èπ 2) ∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈ °√ÿß‡∑æœ 10300 ‚∑√»—æ∑å

0 2281 8559 ‚∑√ “√ 0 2281 8543

3) √Õøíßº≈°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¿“¬„π‡«≈“ 60 «—π

ë ¢âÕ§«“¡∑’Ë§«√√–∫ÿ„πÀπ—ß ◊ÕÕÿ∑∏√≥å

1) √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫ºŸâÕÿ∑∏√≥å ‰¥â·°à

- ™◊ËÕ-π“¡ °ÿ≈ ∑’ËÕ¬Ÿà À√◊Õ ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ‚¥¬ –¥«° ·≈–À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å

- «—π∑’Ë¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥å

2) √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫Àπà«¬ß“π ·≈–°“√°√–∑”∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑à“π¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥å ‰¥â·°à

- ™◊ËÕÀπà«¬ß“π

- ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß À√◊Õ æƒµ‘°“√≥å·≈–°“√°√–∑” À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë‡ªìπ¡Ÿ≈‡Àµÿ„Àâ∑à“π¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥å

‚¥¬√–∫ÿ„Àâ™—¥‡®π«à“‡ªìπ°√≥’‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∑à“π¢Õ À√◊Õ‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π¢Õß∑à“π À√◊Õ‰¡à¬Õ¡·°â‰¢

À√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∑à“π¢Õ„Àâ·°â‰¢

Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢Õß√“™°“√



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254026

- √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑à“πÕÿ∑∏√≥å  ‚¥¬§«√√–∫ÿ„Àâ≈–‡Õ’¬¥™—¥‡®π

·≈–‡¢â“„®‰¥â«à“¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∑à“π¢Õ¥Ÿ À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∑à“π§—¥§â“π„π∞“π–ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∑à“πµâÕß°“√„Àâ

·°â‰¢À√◊Õ≈∫ ‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ–‰√ ‚¥¬√–∫ÿ„Àâ™—¥‡®π∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â ·≈–§«√√–∫ÿ™◊ËÕ·≈–ª√–‡¿∑  µ≈Õ¥®π

À¡“¬‡≈¢·≈–«—π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥„π‡Õ° “√‰«â¥â«¬ (∂â“¡’)

3) ‡Õ° “√ª√–°Õ∫ (∂â“¡’)

À“°ºŸâÕÿ∑∏√≥å¡’‡Õ° “√ª√–°Õ∫ ‡™àπ  ”‡π“§”√âÕß¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ·≈–À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ·®âß

§” —Ëß¢ÕßÀπà«¬ß“π∑’Ë —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬ À√◊Õ§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π¢Õß∑à“π À√◊Õ§” —Ëß‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

À√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∑à“πµâÕß°“√„Àâ·°â‰¢ µ≈Õ¥®π‡Õ° “√Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß (∂â“¡’) À“°®–·π∫‰ª°—∫§”Õÿ∑∏√≥å

°Á®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ·≈–§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ´÷Ëß®–‰¥âπ”‰ª„™âª√–°Õ∫°“√«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥åµàÕ‰ª‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 27

¢âÕ¬°‡«âπ

·≈–°√–∫«π°“√§âÿ¡§√Õß ‘∑∏‘¢Õßª√–™“™π

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√≈—°…≥–„¥∫â“ß∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ “¡“√∂„™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®

ªØ‘‡ ∏§”¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â ?

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 °”Àπ¥„Àâ ‘∑∏‘‰¥â√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ‚¥¬°“√

‡ªî¥‡º¬‡ªìπÀ≈—°  à«π°“√‰¡à‡ªî¥‡º¬®–‡ªìπ‡æ’¬ß¢âÕ¬°‡«âπ ·≈–ª°ªî¥‰¥â‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ ‚¥¬°ÆÀ¡“¬®”°—¥‰«â

¥—ßπ’È

¢âÕ¬°‡«âπ∑’Ë 1 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»  ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°¢Õß°“√√«¡µ—«

‡ªìπ√—∞§◊Õ §«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»‡æ√“–‡ªìπÀ≈—°ª√–°—πæ◊Èπ∞“π„π°“√Õ”π«¬„Àâ™’«‘µª√–™“™π¥”‡π‘π‰ª

„π —ß§¡‰¥âÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢ À“°§«“¡¡—Ëπ§ß„π∑’Ëπ’È¡’§«“¡À¡“¬°«â“ß√«¡‰ª∂÷ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π∑ÿ° Ê ¥â“π ‰¥â·°àà

°“√ª°§√Õß¿“¬„πª√–‡∑» §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑» °“√∑À“√ ‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ®‘µ«‘∑¬“ «‘∑¬“°“√

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ œ≈œ ·¡â§«“¡À¡“¬¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß®–°«â“ß ·µà§«“¡ ”§—≠Õ¬Ÿà∑’ËπÈ”Àπ—°¢Õß‡√◊ËÕß«à“ ”§—≠∂÷ß√–¥—∫

°√–∑∫∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õßª√–‡∑»®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à

¢âÕ¬°‡«âπ∑’Ë 2 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬  °ÆÀ¡“¬‡ªìπ¡“µ√°“√∑’Ë√—∞®—¥„Àâ¡’

‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫„Àâ‡°‘¥º≈µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡ ·≈–°ÆÀ¡“¬µà“ß Ê ®–∫—ß‡°‘¥º≈‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ¡’°≈‰°∫—ß§—∫„Àâ

‡°‘¥º≈ °ÆÀ¡“¬ à«π„À≠à®–¡’°≈‰°∫—ß§—∫‚¥¬‡®â“Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ—Èπ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥ À“°∑”„Àâ ç°“√∫—ß§—∫

„™â°ÆÀ¡“¬‡ ◊ËÕ¡ª√– ‘∑∏‘¿“æÀ√◊Õ‰¡àÕ“® ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§åé ·≈â« °ÆÀ¡“¬°Á„Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËÕ“®¡’§” —Ëß

‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â ‡æ√“–¬àÕ¡‡ªìπ°“√¢—¥µàÕ§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß —ß§¡   ”À√—∫·ßà¡ÿ¡∑’Ë∑”„Àâ°“√

∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‰¡à‡°‘¥º≈π—Èπ  °ÆÀ¡“¬¡‘‰¥â®”°—¥«à“µâÕß‡ªìπ‡√◊ËÕßª√–‡¿∑„¥Õ“®‡°’Ë¬«°—∫°“√øÑÕß§¥’

°“√ªÑÕß°—π °“√ª√“∫ª√“¡  °“√∑¥ Õ∫  °“√µ√«® Õ∫  À√◊Õ·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√°Á‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254028

¢âÕ¬°‡«âπ∑’Ë 3 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ÀÁπ¿“¬„π „π°“√∑”ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡—°¡’

‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ°—πÀ≈“¬™—Èπ „π√–À«à“ßπ—Èπ°Á¬—ß‰¡à‡°‘¥¢âÕ¬ÿµ‘ ‡√◊ËÕß∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√Õ“®¡’¢âÕ‡ πÕ

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß  ·µà„π™—Èπ∑’Ë ÿ¥Õ“®®∫≈ß‡ªìπÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß°Á‰¥â  ¥—ßπ—Èπ  ‡æ◊ËÕ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ‘ √–„π°“√‡ πÕ

§«“¡‡ÀÁπ‰¥â‡µÁ¡∑’Ë‚¥¬‰¡à∂Ÿ°√∫°«π°àÕπ¡’º≈¬ÿµ‘ °ÆÀ¡“¬®÷ß„Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËÕ“®¡’§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

Õ—π‡ªìπ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”¿“¬„πÀπà«¬ß“π‰¥â (‡«âπ·µà‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâª√–™“™π‡¢â“¡“

¡’ à«π√à«¡µ—Èß·µàµâπ  ‡™àπ  „π°“√æ‘®“√≥“ÕÕ°§” —Ëß∑“ßª°§√Õßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑“ß

ª°§√Õß æ.». 2539 À√◊Õ°“√®—¥∑”ª√–™“æ‘®“√≥å ‡ªìπµâπ) ·≈–·¡â®–≈à«ßæâπ®π‡°‘¥¢âÕ¬ÿµ‘·≈–®–¬—ß§ß§” —Ëß

¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬µàÕ‰ª°Á‰¥â Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡∂â“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“  ¡‘„™à‡√◊ËÕß ”§—≠∑’Ë®–°√–∑∫º≈ ”‡√Á®

„π°“√∑”ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®– —Ëß„Àâ‡ªî¥‡º¬‡¡◊ËÕ‡°‘¥º≈¬ÿµ‘·≈â«°Á‰¥â Õπ÷Ëß °√≥’∑’Ë®–‰¡à‡ªî¥‡º¬

π’ÈµâÕß‡ªìπ à«π¢Õß§«“¡‡ÀÁπ‡∑à“π—Èπ ‰¡à√«¡‰ª∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µà“ß Ê ∑’Ë„™â‡ªìπ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„π°“√æ‘®“√≥“

¢âÕ¬°‡«âπ∑’Ë 4 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß∫ÿ§§≈ √—∞¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

¢Õß ¡“™‘°„π —ß§¡  ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥À“°®–°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ™’«‘µÀ√◊Õ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß∫ÿ§§≈ ‡®â“Àπâ“∑’Ë

¢Õß√—∞ ®÷ßÕ“®¡’§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â ·µà„πÀ≈“¬°√≥’Õ“®µâÕß¡’°“√™—ËßπÈ”Àπ—°¢Õßª√–‚¬™πå

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  ‡™àπ  ™’«‘µ¢Õß§πÀπ÷Ëß§πÀ“°®”‡ªìπÕ“®®–µâÕß·≈°°—∫™’«‘µ¢Õß§π√âÕ¬§πÀ√◊Õ°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß

∑’Ë ”§—≠¢Õßª√–‡∑»°Á‰¥â ‡ªìπµâπ

¢âÕ¬°‡«âπ∑’Ë 5 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õ“®

‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫‡Õ°™π§π„¥§πÀπ÷Ëß°Á‰¥â ¡“µ√“ 15 (5) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ °Á‰¥â«“ßÀ≈—°«à“

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈„¥∂â“‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ÀÁπ«à“°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ®–‡ªìπ°“√√ÿ°≈È” ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈

‚¥¬‰¡à ¡§«√ ‡®â“Àπâ“∑’ËÕ“®¡’§” —Ëß‰¡à„Àâ‡ªî¥‡º¬°Á‰¥â Õπ÷Ëß ¡“µ√“ 15 (5) π’È‰¥â°≈à“«∂÷ß ç√“¬ß“π°“√·æ∑¬åé

¥â«¬ ´÷Ëß‚¥¬·∑â®√‘ß·≈â«°Á‡ªìπ‡æ’¬ß°“√¢¬“¬§«“¡‡æ√“–√“¬ß“π°“√·æ∑¬å‡ªìπ ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈é

Õ¬à“ßÀπ÷Ëßµ“¡§”π‘¬“¡„π¡“µ√“ 4

¢âÕ¬°‡«âπ∑’Ë 6 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°√≥’°ÆÀ¡“¬À√◊Õ∫ÿ§§≈‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈°”Àπ¥¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬

∂â“°ÆÀ¡“¬„¥Àâ“¡‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥ °Á¬àÕ¡µâÕß∫—ß§—∫µ“¡°ÆÀ¡“¬π—Èπ ‡™àπ °“√‡ªî¥‡º¬«à“¡’≈‘¢ ‘∑∏‘Ï

µàÕ “∏“√≥™π‡ªìπ ‘∑∏‘·µàºŸâ‡¥’¬«¢Õß‡®â“¢Õß≈‘¢ ‘∑∏‘Ï (¡“µ√“ 15 (2) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘≈‘¢ ‘∑∏‘Ï æ.». 2537)

°“√Àâ“¡‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ªî¥‡º¬√“¬≈–‡Õ’¬¥„π°“√¢Õ√—∫ ‘∑∏‘∫—µ√°“√ª√–¥‘…∞å°àÕπ∑’ËÕ∏‘∫¥’®– —Ëß„Àâª√–°“»‚¶…≥“

§”¢Õπ—Èπ‰¥â (¡“µ√“ 21 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ‘∑∏‘∫—µ√ æ.». 2522)  à«π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡Õ°™πºŸâ„Àâ¡“‰¡à

ª√– ß§å„Àâ‡ªî¥‡º¬¬àÕ¡‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ¢≥–∑’Ë‰¥â„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¡“«à“‰¥â· ¥ß§«“¡ª√– ß§å‰«â‡™àπ„¥

´÷ËßÕ“®‡ªìπ°√≥’‚¥¬·®âß™—¥À√◊Õ‚¥¬ª√‘¬“¬°Á‰¥â  °“√∑’Ë°ÆÀ¡“¬„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ª°ªî¥„π°√≥’‡™àππ’Èàà‰¥â°Á

‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â√—∫§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰«â«“ß„®®“°ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß À“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à√—°…“§«“¡‰«â«“ß„®∑’Ë„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¡“ ·≈–°≈—∫π”‰ª‡ªî¥‡º¬‡ ’¬ µàÕ‰ª‡Õ°™π®–‰¡à‡™◊ËÕ∂◊Õ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥ Ê ·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ’°



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 29

2. ∂â“Àπà«¬ß“πªØ‘‡ ∏À√◊Õ¡’§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡∑’Ë√âÕß¢Õ  ª√–™“™π

®–¡’ ‘∑∏‘À√◊Õ‰¥â√—∫°“√‡¬’¬«¬“Õ¬à“ß‰√∫â“ß ?

çº¡¡“¢Õ¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß

‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞§√—∫é

°√≥’∑’Ëª√–™“™π‰ª„™â ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬°“√¬◊Ëπ§”¢Õ·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ªØ‘‡ ∏‰¡à¬Õ¡

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâª√–™“™πºŸâ¢Õ∑√“∫ ª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑—π∑’∑’Ë

Àπà«¬ß“π‰¥â¡’§” —ËßªØ‘‡ ∏   ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ¿“¬À≈—ß®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’§” —ËßªØ‘‡ ∏·≈â«

·≈–°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„ÀâµâÕß„™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π 15 «—π π—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ

·µà∂â“Àπà«¬ß“π‰¡à·®âß ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«„Àâ∑√“∫ √–¬–‡«≈“Õÿ∑∏√≥å®–¢¬“¬‡ªìπ 1 ªï ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥å

·≈â« ‡√◊ËÕßÕÿ∑∏√≥å¢Õß∑à“π®–‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

´÷Ëß‡ªìπÕß§å°√µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥  ‚¥¬§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∂◊Õ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

3. „§√‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬§”√âÕß‡√’¬π¢Õßª√–™“™π  ·≈–¡’¢—ÈπµÕπ

¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß‰√ ?

ºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ °√≥’‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π §◊Õ §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

(°¢√.) ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ· ¥ß‰¥â ¥—ßπ’È

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254030

°√–∫«π°“√¢—ÈπµÕπ‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π

ª√–™“™πæ∫«à“ ¡’°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à
ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

¬◊Ëπ§”√âÕß‡√’¬πµàÕ °¢√.

°¢√. ¡Õ∫À¡“¬„ÀâÕπÿ°√√¡°“√œ À√◊Õ  ¢√.
µ√«® Õ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ·≈–„Àâ§”·π–π”Àπà«¬ß“π
ªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

Àπà«¬ß“πæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√
·≈–·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬π∑√“∫
æ√âÕ¡√“¬ß“π °¢√. ∑√“∫

ºŸâ√âÕß‡√’¬πæÕ„® ‡ªìπÕ—π¬ÿµ‘‡√◊ËÕß ºŸâ√âÕß‡√’¬π‰¡àæÕ„®
¢Õ„Àâ§≥–°√√¡°“√œ æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬µàÕ‰ª

°¢√. æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬·≈–·®âß„Àâ
Àπà«¬ß“πªØ‘∫—µ‘µ“¡§”«‘π‘®©—¬

°¢√. µ‘¥µ“¡º≈«à“  ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§”«‘π‘®©—¬·≈â«
À√◊Õ‰¡à  À“°¡’°“√ªØ‘∫—µ‘·≈â«‡ªìπÕ—π¬ÿµ‘  À“°‰¡à
ªØ‘∫—µ‘®–„™â¡“µ√°“√‡√àß√—¥ ·≈–√“¬ß“πºŸâ∫—ß§—∫
∫—≠™“µâπ —ß°—¥¥”‡π‘π°“√æ‘®“√≥“ ‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫°“√
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬µàÕ‰ª

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

À¡“¬‡Àµÿ : §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ (°¢√.)
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ( ¢√.)

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲

▲



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 31

4. „§√‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë«‘π‘®©—¬§”Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ·≈–¡’¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß‰√ ?

ºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ °√≥’‡√◊ËÕßÕÿ∑∏√≥åµ“¡°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ §◊Õ §≥–°√√¡°“√

«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ (°«©.) ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ· ¥ß‰¥â ¥—ßπ’È

°√–∫«π°“√¢—ÈπµÕπ‡√◊ËÕßÕÿ∑∏√≥å

ª√–™“™πæ∫«à“ ¡’°√≥’∑’ËµâÕßÕÿ∑∏√≥å
µ“¡°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

1.

¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ °¢√.2.

°¢√. æ‘®“√≥“ àß‡√◊ËÕß„Àâ °«©.3.

°«©. æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬‚¥¬√—∫øíß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
§Ÿà°√≥’∑—Èß ÕßΩÉ“¬

4.

¡’§”«‘π‘®©—¬‡ªî¥‡º¬À√◊Õ‰¡à‡ªî¥‡º¬
°ÆÀ¡“¬∂◊Õ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

5.

°¢√. ¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß„ÀâÀπà«¬ß“π∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡
§”«‘π‘®©—¬ ·≈– Õ¥ àÕß µ‘¥µ“¡º≈°“√ªØ‘∫—µ‘

6.

▲

▲

▲

▲

▲

À¡“¬‡Àµÿ : §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ (°¢√.)
§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ (°«©.)



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254032

5. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë‡ªî¥‡º¬‰¥âπ—Èπ ª√–™“™π®–¢Õ§—¥ ”‡π“·≈–„Àâ¡’

°“√√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µâÕß‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ·≈–µâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡À√◊Õ‰¡à ?

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 °”Àπ¥„Àâ °“√¢Õ ”‡π“·≈–¢Õ„Àâ√—∫√Õß

 ”‡π“∂Ÿ°µâÕß‡ªìπ ‘∑∏‘ª√–°“√Àπ÷Ëß ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕª√–™“™π‰¥â„™â ‘∑∏‘¢Õµ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 9

À√◊Õ„™â ‘∑∏‘¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 11 ·≈â« °ÆÀ¡“¬¬—ß°”Àπ¥„Àâª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘¢Õ ”‡π“·≈–¢Õ ”‡π“

∑’Ë¡’§”√—∫√Õß∂Ÿ°µâÕß‰¥â¥â«¬ ‚¥¬Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ“®«“ßÀ≈—°‡°≥±å‡√’¬°§à“∏√√¡‡π’¬¡‰¥â ‡æ√“–°“√‰¥â ”‡π“

‡ªìπª√–‚¬™πå‡©æ“–µ—«¢Õßª√–™“™π·µà≈–§π Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °“√‡√’¬°§à“∏√√¡‡π’¬¡¢ÕßÀπà«¬ß“πÀ“°

‡√’¬°‡°Á∫„πÕ—µ√“∑’Ë Ÿß°«à“Õ—µ√“∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√°”Àπ¥‰«â·≈â«  µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°

§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√°àÕπ·≈–µâÕß§”π÷ß∂÷ß°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬ª√–°Õ∫°—π¥â«¬

6. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß®—¥‡µ√’¬¡‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â¥â«¬µπ‡Õß ‚¥¬‰¡àµâÕß

¡’§”¢Õ¡’Õ–‰√∫â“ß  ·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’À≈—°°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¥—ß°≈à“«π—ÈπÕ¬à“ß‰√ ?

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß®—¥‰«â„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ‰¥âπ—Èπ ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“

9 ´÷Ëß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠√Õß≈ß¡“®“°ª√–‡¿∑∑’ËµâÕß®—¥æ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“µ“¡¡“µ√“ 7

´÷Ëßª√–™“™π§«√‰¥â√Ÿâ  °ÆÀ¡“¬®÷ß¡’°“√«“ß√–∫∫‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„Àâª√–™“™π “¡“√∂‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡À≈à“π’È

‰¥â‚¥¬ –¥«°

ë ª√–‡¿∑¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß®—¥‰«â„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ

1. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπº≈°“√æ‘®“√≥“∑’Ë¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕ‡Õ°™π

º≈°“√æ‘®“√≥“ (§”«‘π‘®©—¬À√◊Õ§” —Ëß) ‡ªìπ°“√„™âÕ”π“®¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ

‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬  ®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëª√–™“™π§«√√Ÿâ‡æ◊ËÕ®–‰¥â∑√“∫«à“°√≥’¢Õßµπ®–¡’º≈‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“

§—¥ ”‡π“

√—∫√Õß ”‡π“



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 33

∑’Ë‡§¬¡’¡“·≈â«À√◊Õ‰¡à ‡æ√“–º≈°“√æ‘®“√≥“„πÕ¥’µÕ“®‡ªìπ∫√√∑—¥∞“π∑’Ë®–π”¡“„™âÕ’°‰¥â ¡“µ√“ 9 (1)

®÷ß°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫º≈°“√æ‘®“√≥“¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπ

„Àâª√–™“™π‰¥âµ√«®¥Ÿ  ‚¥¬„Àâ√«¡§«“¡‡ÀÁπ·¬âß·≈–§” —Ëß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥â«¬‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ«à“º≈°“√æ‘®“√≥“π—Èπ¡’

º≈Àπ—°·πàπ‡æ’¬ß„¥  ·≈–„π∑’Ë ÿ¥‰¥â∂◊ÕªØ‘∫—µ‘‡™àπ„¥

2. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìππ‚¬∫“¬  °“√µ’§«“¡·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëª√–™“™π§«√‰¥ââ√Ÿâ‡æ√“–®–‡°‘¥‡ªìπº≈ªØ‘∫—µ‘®√‘ß Ê „πªí®®ÿ∫—π∑”πÕß‡¥’¬«°—∫ ‘Ëß∑’Ë°≈à“«¡“„π¢âÕ 1

¥—ßπ—Èπ  π‚¬∫“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«âÀ√◊Õ°“√µ’§«“¡°“√„™â°ÆÀ¡“¬„¥ Ê  ·¡â‰¡à‡¢â“¢à“¬‡ªìπ°Æ∑’ËµâÕß≈ßæ‘¡æå„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“µ“¡¡“µ√“ 7 (4) ·µàÕ“®¡’º≈µàÕ‡Õ°™π„πªí®®ÿ∫—π°ÁµâÕßπ”¡“®—¥‰«â„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ‰¥â

3. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπ·ºπß“π‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥ ‡Õ° “√ß∫ª√–¡“≥  ∑’Ëºà“π¡“

‰¡à‡ªî¥‡º¬∑—Ë«‰ª ∑”„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕºŸâ√—∫‡À¡“‡æ’¬ß∫“ß√“¬ Õπ÷Ëß ‡Õ° “√ß∫ª√–¡“≥‡°’Ë¬«°—∫·ºπß“π·≈–

‚§√ß°“√π’È‡ªìπ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π„πªïπ—Èπ Ê ¡“µ√“ 9 (3) ®÷ß°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®—¥·ºπß“π

‚§√ß°“√·≈–ß∫ª√–¡“≥¢Õßªï∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπ„Àâª√–™“™π “¡“√∂µ√«®¥Ÿ‰¥â

4. §Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞„™âÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π

‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ßÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ´÷Ëß·πàπÕπ«à“À“°¡’°√≥’„¥‡°‘¥¢÷Èπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–ªØ‘∫—µ‘

µ“¡§Ÿà¡◊Õπ—Èπ  ¥—ßπ—Èπ ¡“µ√“ 9 (4) ®÷ß∫—ß§—∫„Àâ®—¥§Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâª√–™“™π‰¥âµ√«®

¥Ÿ¥â«¬ ·µà∑—Èßπ’È‡©æ“–∑’Ë‡ªìπ§Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’º≈°√–∑∫∂÷ß ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢Õß‡Õ°™π‡∑à“π—Èπ

 à«π§Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß„¥À“°‡ªî¥‡º¬ÕÕ°‰ª®–°√–∑∫∂÷ßº≈ ”‡√Á®„π°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ“®

‰¡à‡ªî¥‡º¬°Á‰¥â

5.  ‘Ëßæ‘¡æå∑’ËÕâ“ßÕ‘ß∂÷ß„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ µ“¡¡“µ√“ 7 «√√§ Õß ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë·æ√àÀ≈“¬

‡ªìπ ‘Ëßæ‘¡æå·≈â«‰¡àµâÕßπ”≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“Õ’°  ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡´È”´âÕπ ‘Èπ‡ª≈◊Õß  ·µà∂÷ß°√–π—Èπ

¡“µ√“ 9 (5) °Á∫—ß§—∫„ÀâµâÕß®—¥„Àâ¡’ ‘Ëßæ‘¡æåπ—Èπ‰«â„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ‰¥â‡æ◊ËÕªÑÕß°—πªí≠À“„π°√≥’®—¥À“

¿“¬À≈—ß‰¡à –¥«°

6.  —≠≠“ ”§—≠¢Õß√—∞  —≠≠“„π°“√¥”‡π‘πß“πµà“ß Ê ¢Õß√—∞‚¥¬∑—Ë«‰ª¬àÕ¡‰¡à‡ªìπ§«“¡≈—∫

·µà∑’Ëºà“π¡“¡—°‰¡à‡ªî¥‡º¬‡∑à“∑’Ë§«√ ∑”„Àâª√–™“™π¢“¥¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√»÷°…“µ‘¥µ“¡°“√ß“π¢Õß√—∞ ®π∫“ß§√—Èß

ª√“°Ø«à“¡’ —≠≠“∫“ß°√≥’∑’Ë∑”‰ª‚¥¬√—∞‡ ’¬‡ª√’¬∫À√◊Õ‰¡à ”‡√Á®µ“¡∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬ ¡“µ√“ 9 (6) ®÷ß°”Àπ¥„Àâ

®—¥ —≠≠“¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‰«â„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°„π°“√»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈

°.  —≠≠“ —¡ª∑“π ‰¥â·°à  —≠≠“∑’Ë√—∞Õπÿ≠“µ„Àâ‡Õ°™π®—¥∑”∫√‘°“√ “∏“√≥– ‡™àπ °“√

‡¥‘π∑“ß√∂ª√–®”∑“ß À√◊Õ —≠≠“„Àâ‡Õ°™π®—¥∑”ª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘ ‡™àπ °“√∑”‰¡â À√◊Õ

∑”‡À¡◊Õß·√à œ≈œ

¢.  —≠≠“ºŸ°¢“¥µ—¥∑Õπ §◊Õ  —≠≠“∑’Ë„Àâ ‘∑∏‘‡Õ°™π°√–∑”°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷’Ëß‰¥â·µà

‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬« ‡™àπ  —≠≠“„Àâº≈‘µ ÿ√“ ‡ªìπµâπ

§.  —≠≠“√à«¡∑ÿπ°—∫‡Õ°™π„π°“√®—¥∑”∫√‘°“√ “∏“√≥– §◊Õ °‘®°“√∑’Ë‡ªìπ¢Õß√—∞·µà¡’

°“√√à«¡∑ÿπ°—∫‡Õ°™π„π°“√®—¥∑” ‡™àπ  —≠≠“„Àâ∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å ‡ªììπµâπ



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254034

7. ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ §≥–°√√¡°“√∑’Ë·µàßµ—Èß‚¥¬°ÆÀ¡“¬·≈–§≥–°√√¡°“√∑’Ë·µàßµ—Èß‚¥¬

¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’    ‚¥¬∑’Ë‡ÀÁπ«à“¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’·≈–§≥–°√√¡°“√‡À≈à“π’È¡’§«“¡ ”§—≠„π°“√∫√‘À“√√“™°“√

∑’Ëª√–™“™π§«√‰¥â√Ÿâ  °ÆÀ¡“¬®÷ß°”Àπ¥„Àâ®—¥¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡À≈à“π’È„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ  ·≈–®–µâÕß√–∫ÿ™◊ËÕ

√“¬ß“π·≈–¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë„™â„π°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

8. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπ §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õ“®°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

µâÕß®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥ Ê „Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥âµ“¡¡“µ√“ 9 (8)

ë À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√®—¥„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ

°“√®—¥„Àâª√–™“™π‰¥âµ√«®¥Ÿ (public inspection) ®–µâÕß∑”‡™àπ„¥ ¡“µ√“ 9 °”Àπ¥

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â

¡“µ√∞“πµ“¡§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°ÆÀ¡“¬·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫¿“«–∑“ß°“√‡ß‘π·≈–§«“¡®”‡ªìπ„π°“√∫√‘À“√

ª√–‡∑»„π·µà≈– ¡—¬ ́ ÷Ëßªí®®ÿ∫—π‰¥â¡’ª√–°“»§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ «—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2541

°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‰«â ¥—ßπ’È

1. µâÕß¡’ ∂“π∑’Ë‡©æ“– ”À√—∫ª√–™“™π “¡“√∂„™âµ√«®¥Ÿ·≈–»÷°…“‰¥â‚¥¬ –¥«°µ“¡

 ¡§«√ µ“¡°”≈—ß∫ÿ§§≈·≈–ß∫ª√–¡“≥ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ à«πµ—«„π°“√µ√«®¥Ÿ·≈–»÷°…“

2. µâÕß®—¥„Àâ¡’¥√√™π’∑’Ë¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ’¬ßæÕ„Àâª√–™“™π “¡“√∂‡¢â“„®«‘∏’°“√§âπÀ“

‰¥â‚¥¬ –¥«° °≈à“«§◊Õ ¡‘„™àµâÕß§Õ¬ Õ∫∂“¡À√◊Õ¢Õ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß™à«¬‡À≈◊Õ¡“°‡°‘π§«√ Õ—π®–∑”„Àâ

°“√µ√«®¥Ÿ™–ß—°·≈–¢“¥§«“¡‡ªìπ à«πµ—«„π°“√»÷°…“   à«π°“√§âπÀ“®–„™â¥—™π’‡ªìπ∫—µ√√“¬°“√Õ¬à“ß

ÀâÕß ¡ÿ¥À√◊Õ√–∫∫∫√‘°“√¢Õß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å°Á‰¥â

3. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®—¥„Àâµ√«®¥Ÿ ª√–™“™πµâÕß “¡“√∂µ√«®¥Ÿ‡Õß‰¥â‚¥¬ –¥«° ‡™àπ

 “¡“√∂À¬‘∫À“‡Õß‰¥â ‡ªìπµâπ „π°√≥’¡’§«“¡®”‡ªìπ‡√◊ËÕß ∂“π∑’ËÕ“®·¬°‡°Á∫·≈–„Àâ∫√‘°“√ ≥  ∂“π∑’Ë

·¬°°—π°Á‰¥â ·µàµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«°¢Õßª√–™“™πºŸâµ√«®¥Ÿ¥â«¬

4. „π°√≥’Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“ ®”‡ªìπµâÕß¡’√–‡∫’¬∫‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

¢Õß°“√‡¢â“„™â∫√‘°“√À√◊Õ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ °“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫®–µâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«°„π

°“√µ√«®¥Ÿ¢Õßª√–™“™π¥â«¬

5. °“√®—¥ ∂“π∑’Ë„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ  Õ“®®—¥‰«â∑’ËÀâÕß ¡ÿ¥¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ  À√◊Õ

 ∂“π∑’Ë¢Õß‡Õ°™π∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‡§’¬ß°—∫∑’Ëµ—ÈßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞π—Èπ°Á‰¥â µ“¡º¡‰ª„™â ‘∑∏‘µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 2540 °—π‡∂Õ–§√—∫



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 35

 “√– ”§—≠ ·≈–¢Õ∫‡¢µ°“√„™â ‘∑∏‘

µ“¡°ÆÀ¡“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

 “√– ”§—≠
¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√„™â ‘∑∏‘

¢Õ∫‡¢µ / √“¬≈–‡Õ’¬¥ ∫∑∫—≠≠—µ‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

À≈—°°“√·≈– ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È

‡®µπ“√¡≥å¢Õß°ÆÀ¡“¬ §◊Õ„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ °“√„Àâª√–™“™π¡’‚Õ°“ 

°«â“ß¢«“ß„π°“√‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√

µà“ß Ê ¢Õß√—∞‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ  ‡æ◊ËÕ∑’Ëª√–™“™π®– “¡“√∂

· ¥ß§«“¡§‘‘¥‡ÀÁπ·≈–„™â ‘∑∏‘∑“ß°“√‡¡◊Õß‰¥â‚¥¬

∂Ÿ°µâÕß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß Õ—π‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡„Àâ¡’§«“¡

‡ªìπ√—∞∫“≈‚¥¬ª√–™“™π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ   ¡§«√°”Àπ¥„Àâ

ª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘‰¥â√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‚¥¬¡’

¢âÕ¬°‡«âπÕ—π‰¡àµâÕß‡ªî¥‡º¬∑’Ë·®âß™—¥·≈–®”°—¥‡©æ“–

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÀ“°‡ªî¥‡º¬·≈â«®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ

ª√–‡∑»™“µ‘À√◊ÕµàÕª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠¢Õß‡Õ°™π ∑—Èßπ’È

‡æ◊ËÕæ—≤π“√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬„Àâ¡—Ëπ§ß·≈–®–¬—ßº≈

„Àâª√–™“™π¡’‚Õ°“ √Ÿâ∂÷ß ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßµπÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë

‡æ◊ËÕ∑’Ë®–ª°ªí°√—°…“ª√–‚¬™πå¢Õßµπ‰¥âÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß

ª√–°Õ∫°—∫ ¡§«√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈„π à«π∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰ªæ√âÕ¡°—π

®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°“√ª√–°“»°ÆÀ¡“¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °—π¬“¬π 2540 ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„π√“™°‘®®“ ‡≈à¡ 114 µÕπ∑’Ë 46 ° ‚Õß°“√ æ≈‡Õ° ™«≈‘µ

πÿ‡∫°…“ ¬ß„®¬ÿ∑∏ π“¬°√—∞¡πµ√’

«—π∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬ «—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2540 „π ¡—¬√—∞∫“≈π“¬™«π

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ À≈’°¿—¬ π“¬°√—∞¡πµ√’

§”π‘¬“¡

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√é À¡“¬§«“¡«à“   ‘Ëß∑’Ë ◊ËÕ§«“¡À¡“¬„Àâ√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ¡“µ√“ 4 ·Ààß æ.√.∫.

¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ ‘Ëß„¥ Ê ‰¡à«à“°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬π—Èπ®–∑”‰¥â ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

‚¥¬ ¿“æ¢Õß ‘Ëßπ—Èπ‡ÕßÀ√◊Õ‚¥¬ºà“π«‘∏’°“√„¥ Ê ·≈–

‰¡à«à“®–‰¥â®—¥∑”‰«â„π√Ÿª¢Õß‡Õ° “√ ·øÑ¡ √“¬ß“π

Àπ—ß ◊Õ ·ºπº—ß ¿“æ«“¥ ¿“æ∂à“¬ øî≈å¡ °“√∫—π∑÷°¿“æ

À√◊Õ‡ ’¬ß °“√∫—π∑÷°‚¥¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å À√◊Õ

«‘∏’Õ◊Ëπ„¥∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëß∑’Ë∫—π∑÷°‰«âª√“°Ø‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254036

 “√– ”§—≠
¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√„™â ‘∑∏‘

¢Õ∫‡¢µ / √“¬≈–‡Õ’¬¥ ∫∑∫—≠≠—µ‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√Õß

À√◊Õ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‰¡à«à“®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

‡°’Ë¬«°—∫‡Õ°™π

çÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ √“™°“√ à«π°≈“ß √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§  à«π°≈“ß

√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘®  à«π√“™°“√ —ß°—¥ - °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡

√—∞ ¿“ »“≈‡©æ“–„π à«π∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“  à«π¿Ÿ¡‘¿“§

æ‘æ“°…“§¥’ Õß§å°√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ Àπà«¬ß“π - ®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ

Õ‘ √–¢Õß√—∞·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß  à«π∑âÕß∂‘Ëπ

ç‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ - ‡∑»∫“≈

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß‡©æ“–µ—«¢Õß - Õ∫®.

∫ÿ§§≈ ‡™àπ °“√»÷°…“ ∞“π–°“√‡ß‘π ª√–«—µ‘ ÿ¢¿“æ - Õ∫µ.

ª√–«—µ‘Õ“™≠“°√√¡ À√◊Õª√–«—µ‘°“√∑”ß“π ∫√√¥“∑’Ë - °∑¡.

¡’™◊ËÕ¢ÕßºŸâπ—ÈπÀ√◊Õ¡’‡≈¢À¡“¬ √À—  À√◊Õ ‘Ëß∫Õ°≈—°…≥– - ‡¡◊Õßæ—∑¬“

Õ◊Ëπ∑’Ë∑”„Àâ√Ÿâµ—«ºŸâπ—Èπ‰¥â ‡™àπ ≈“¬æ‘¡æåπ‘È«¡◊Õ ·ºàπ∫—π∑÷°

≈—°…≥–‡ ’¬ß¢Õß§πÀ√◊Õ√Ÿª∂à“¬ ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡

∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß‡©æ“–µ—«¢ÕßºŸâ∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡

·≈â«¥â«¬

Õß§å°√µ“¡°ÆÀ¡“¬

1. §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈ Õß§åª√–°Õ∫ : ª√–°Õ∫¥â«¬ √—∞¡πµ√’´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ¡“µ√“ 27 ·Ààß æ.√.∫.

¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ¡Õ∫À¡“¬‡ªìπª√–∏“π ª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

ª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ª≈—¥°√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å Õß§åª√–°Õ∫ ®”π«π 23

ª≈—¥°√–∑√«ß°“√§≈—ß ª≈—¥°√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑» §π :

ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ª≈—¥°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å - √¡µ. ∑’Ë π√¡. ¡Õ∫À¡“¬

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ ‡≈¢“∏‘°“√ - °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß

§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“§«“¡ 13 §π

¡—Ëπ§ß·Ààß™“µ‘ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈–ºŸâ∑√ß - °√√¡°“√·µàßµ—Èß 9 §π

§ÿ≥«ÿ≤‘Õ◊Ëπ®“°¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π ´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’ (ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘œ) : Õ¬Ÿà

·µàßµ—ÈßÕ’°‡°â“§π‡ªìπ°√√¡°“√ „π«“√– 3 ªï

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë :

(1)  Õ¥ àÕß¥Ÿ·≈·≈–„Àâ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°“√

¥”‡π‘πß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞„π

°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 37

 “√– ”§—≠
¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√„™â ‘∑∏‘

¢Õ∫‡¢µ / √“¬≈–‡Õ’¬¥ ∫∑∫—≠≠—µ‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

(2) „Àâ§”ª√÷°…“·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞À√◊ÕÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’Èµ“¡∑’Ë

‰¥â√—∫§”¢Õ

(3) ‡ πÕ·π–„π°“√µ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“·≈–°“√

ÕÕ°°Æ°√–∑√«ßÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’µ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(4) æ‘®“√≥“·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬πµ“¡

¡“µ√“ 13

(5) ®—¥∑”√“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡ªìπ§√—Èß§√“«µ“¡§«“¡

‡À¡“– ¡ ·µàÕ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

(6) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È

(7) ¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’À√◊Õ

π“¬°√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

2. §≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬ Õß§åª√–°Õ∫ : „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬ ¡“µ√“ 35 ·Ààß æ.√.∫.

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“µà“ß Ê µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ´÷Ëß§≥– ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èßµ“¡¢âÕ‡ πÕ¢Õß§≥–°√√¡°“√ Õß§å§≥– µâÕß¡’°√√¡°“√

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë : æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 §π Õ¬Ÿà„π

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 14 À√◊Õ¡“µ√“ 15 «“√– 3 ªï

À√◊Õ§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“πµ“¡¡“µ√“ 17 ·≈–§” —Ëß

‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

µ“¡¡“µ√“ 25

§”«‘π‘®©—¬ : §”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥ ·≈–„π°“√¡’§”«‘π‘®©—¬

®–¡’¢âÕ —ß‡°µ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕ„ÀâÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°√≥’„¥µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

°Á‰¥â

3.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ Õß§å°√ : „Àâ®—¥µ—Èß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¡“µ√“ 6 ·Ààß æ.√.∫. ¢âÕ¡Ÿ≈

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ¢Õß√“™°“√¢÷Èπ„π ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ¢à“« “√œ °”Àπ¥„Àâ‡ªìπ

Àπâ“∑’Ë : Àπà«¬√“™°“√√–¥—∫°Õß

(1) ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫ß“π«‘™“°“√·≈–∏ÿ√°“√„Àâ·°à

§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√·≈–§≥–°√√¡°“√

«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254038
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¢Õ∫‡¢µ / √“¬≈–‡Õ’¬¥ ∫∑∫—≠≠—µ‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

(2) ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ·≈–

(3) „Àâ§”ª√÷°…“·°à‡Õ°™π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

 ‘∑∏‘µ“¡°ÆÀ¡“¬

1.  ‘∑∏‘‰¥â√Ÿâ

1.1  ‘∑∏‘‰¥â√Ÿâµ“¡ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õ¬à“ß ¡“µ√“ 7 ·Ààß æ.√.∫.¢âÕ¡Ÿ≈

¡“µ√“ 7 πâÕ¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ¢à“« “√œ

(1) ‚§√ß √â“ß·≈–°“√®—¥Õß§å°√„π°“√¥”‡π‘πß“π ª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘µ√«®¥Ÿ

(2)  √ÿªÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë ”§—≠·≈–«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’Àπâ“∑’Ë

(3)  ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√À√◊Õ 1. π”≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“

§”·π–π”„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ πÿ‡∫°…“

(4) °Æ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß Àπ—ß ◊Õ 2. ®—¥æ‘¡æå‡º¬·æ√à‡æ◊ËÕ

‡«’¬π √–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ π‚¬∫“¬ À√◊Õ°“√µ’§«“¡ ∑—Èßπ’È ®”Àπà“¬®à“¬·®°

‡©æ“–∑’Ë®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ‚¥¬¡’ ¿“æÕ¬à“ß°Æ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’º≈‡ªìπ

°“√∑—Ë«‰ªµàÕ‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(5) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥∑’Ë‰¥â¡’°“√®—¥æ‘¡æå‡æ◊ËÕ„Àâ·æ√àÀ≈“¬

µ“¡®”π«πæÕ ¡§«√·≈â« ∂â“¡’°“√≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“

πÿ‡∫°…“‚¥¬Õâ“ßÕ‘ß∂÷ß ‘Ëßæ‘¡æåπ—Èπ°Á„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘

µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘«√√§Àπ÷Ëß·≈â«„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞√«∫√«¡

·≈–®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰«â‡º¬·æ√à‡æ◊ËÕ

¢¬“¬À√◊Õ®”Àπà“¬®à“¬·®° ≥ ∑’Ë∑”°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

1.2  ‘∑∏‘µ√«®¥Ÿµ“¡ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ 14 ·≈–¡“µ√“ 15 Àπà«¬ß“π ¡“µ√“ 9 ·Ààß æ.√.∫. ¢âÕ¡Ÿ≈

¡“µ√“ 9 ¢Õß√—∞µâÕß®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ ¢à“« “√œ

¥—ßµàÕ‰ªπ’È‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡ ª√–™“™π

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ - „™â ‘∑∏‘µ√«®¥Ÿ‡Õß

(1) º≈°“√æ‘®“√≥“À√◊Õ§”«‘π‘®©—¬∑’Ë¡’º≈‚¥¬µ√ß Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

µàÕ‡Õ°™π √«¡∑—Èß§«“¡‡ÀÁπ·¬âß·≈–§” —Ëß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π - ¡’Àπâ“∑’Ë

°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬¥—ß°≈à“« 1. ®—¥ ∂“π∑’Ë ≈ßª√–°“»

(2) π‚¬∫“¬À√◊Õ°“√µ’§«“¡∑’Ë‰¡à‡¢â“¢à“¬µâÕß≈ßæ‘¡æå „π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“µ“¡¡“µ√“ 7 (4) 2. π”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¡“

(3) ·ºπß“π ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ µ—Èß· ¥ß„π ∂“π∑’Ëµ“¡¢âÕ 1

ª√–®”ªï¢Õßªï∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√ 3. ®—¥∑”¥—™π’ ”À√—∫

§âπÀ“



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 39

 “√– ”§—≠
¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√„™â ‘∑∏‘

¢Õ∫‡¢µ / √“¬≈–‡Õ’¬¥ ∫∑∫—≠≠—µ‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

(4) §Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß 4. °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å

‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫∂÷ß ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢Õß‡Õ°™π ·≈–«‘∏’°“√‡¢â“µ√«®¥Ÿ

(5)  ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë‰¥â¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß∂÷ßµ“¡¡“µ√“ 7 «√√§

 Õß

(6)  —≠≠“ —¡ª∑“π  —≠≠“∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√

ºŸ°¢“¥µ—¥µÕπÀ√◊Õ —≠≠“√à«¡∑ÿπ°—∫‡Õ°™π„π°“√®—¥

∑”∫√‘°“√ “∏“√≥–

(7) ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õ¡µ‘§≥–°√√¡°“√∑’Ë

·µàßµ—Èß‚¥¬°ÆÀ¡“¬À√◊Õ‚¥¬¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ∑—Èßπ’È„Àâ

√–∫ÿ√“¬™◊ËÕ√“¬ß“π∑“ß«‘™“°“√√“¬ß“π¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÀ√◊Õ

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√æ‘®“√≥“‰«â¥â«¬

(8) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®—¥„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥âµ“¡

«√√§Àπ÷Ëß  ∂â“¡’ à«π∑’ËµâÕßÀâ“¡¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬µ“¡¡“µ√“ 14

À√◊Õ¡“µ√“ 15 Õ¬Ÿà¥â«¬ „Àâ≈∫À√◊Õµ—¥∑ÕπÀ√◊Õ∑”‚¥¬

ª√–°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‰¡à‡ªìπ°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«ππ—Èπ

1.3  ‘∑∏‘¢Õ¥Ÿµ“¡ πÕ°®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë≈ßæ‘¡æå„π ¡“µ√“ 11 ·Ààß æ.√.∫.

¡“µ√“ 11 √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«À√◊Õ∑’Ë®—¥‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«® ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

¥Ÿ‰¥â·≈â«À√◊Õ∑’Ë¡’°“√®—¥„Àâª√–™“™π‰¥â§âπ§«â“µ“¡¡“µ√“ ª√–™“™π

26 ·≈â« ∂â“∫ÿ§§≈„¥¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπ„¥¢Õß√“™°“√ - „™â ‘∑∏‘‚¥¬°“√¬◊Ëπ

·≈–§”¢Õ¢ÕßºŸâπ—Èπ√–∫ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß°“√„π≈—°…≥– §”¢Õ

∑’ËÕ“®‡¢â“„®‰¥âµ“¡§«√„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ„Àâ·°àºŸâ¢Õ¿“¬„π‡«≈“Õ—π ¡§«√ - ¡’Àπâ“∑’Ë

‡«âπ·µàºŸâπ—Èπ¢Õ®”π«π¡“°À√◊Õ∫àÕ¬§√—Èß‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈ 1. ∫√‘°“√ Õ”π«¬§«“¡

Õ—π ¡§«√  –¥«°

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥¡’ ¿“æ∑’ËÕ“®∫ÿ∫ ≈“¬ 2. æ—≤π“√–∫∫®—¥‡°Á∫

ßà“¬ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–¢Õ¢¬“¬‡«≈“„π°“√®—¥À“„Àâ ‡Õ° “√

À√◊Õ®–®—¥∑” ”‡π“„Àâ„π ¿“æÕ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥‡æ◊ËÕ 3. ®”·π°ª√–‡¿∑¢âÕ¡Ÿ≈

¡‘„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ°Á‰¥â ¢à“« “√

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®—¥À“ 4. ®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈„Àâµ“¡

„Àâµ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â«„π §”¢Õ

 ¿“æ∑’Ëæ√âÕ¡®–„Àâ‰¥â ¡‘„™à‡ªìπ°“√µâÕß‰ª®—¥∑” «‘‡§√“–Àå 5. §—¥ ”‡π“·≈–√—∫√Õß

®”·π° √«∫√«¡ À√◊Õ®—¥∑”¢÷Èπ„À¡à ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√  ”‡π“

·ª√ ¿“æ‡ªìπ‡Õ° “√®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë∫—π∑÷°‰«â„π

√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254040

 “√– ”§—≠
¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√„™â ‘∑∏‘

¢Õ∫‡¢µ / √“¬≈–‡Õ’¬¥ ∫∑∫—≠≠—µ‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ„¥ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·µà

∂â“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“°√≥’∑’Ë¢Õπ—Èπ¡‘„™à°“√· «ßÀ“

º≈ª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“ ·≈–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª°ªÑÕß

 ‘∑∏‘‡ √’¿“æ ”À√—∫ºŸâπ—ÈπÀ√◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë®–‡ªìπª√–‚¬™πå

·°à “∏“√≥–  Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ

„Àâ°Á‰¥â

∫∑∫—≠≠—µ‘«√√§ “¡‰¡à‡ªìπ°“√Àâ“¡Àπà«¬ß“π¢Õß

√—∞∑’Ë®–®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥¢÷Èπ„À¡à„Àâ·°à

ºŸâ√âÕß¢ÕÀ“°‡ªìπ°“√ Õ¥§≈âÕß¥â«¬Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡

ª°µ‘¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞π—ÈπÕ¬Ÿà·≈â«

„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ 9 «√√§ Õß «√√§ “¡ ·≈–

«√√§ ’Ë¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâµ“¡

¡“µ√“π’È ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

1.4  ‘∑∏‘‰¥â√—∫ ”‡π“ ∫ÿ§§≈‰¡à«à“®–¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ ¡“µ√“ 9 ·≈– 11 ·Ààß

·≈–¢Õ„Àâ√—∫√Õß ”‡π“ ¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘‡¢â“µ√«®¥Ÿ ¢Õ ”‡π“À√◊Õ¢Õ ”‡π“∑’Ë¡’§”√—∫√Õß æ.√.∫. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

∂Ÿ°µâÕß ∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â„π°√≥’∑’Ë ª√–™“™π

 ¡§«√Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß - „™â ‘∑∏‘¢Õ ”‡π“

§≥–°√√¡°“√ ®–«“ßÀ≈—°‡°≥±å‡√’¬°§à“∏√√¡‡π’¬¡ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’Àπâ“∑’Ë

„π°“√π—Èπ°Á‰¥â  ‚¥¬„Àâ§”π÷ß∂÷ß°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ¡’ 1. §—¥ ”‡π“·≈–√—∫√Õß

√“¬‰¥âπâÕ¬ª√–°Õ∫¥â«¬ ∑—Èßπ’È ‡«âπ·µà®–¡’°ÆÀ¡“¬  ”‡π“

‡©æ“–∫—≠≠—µ‘‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ 2. °”Àπ¥Õ—µ√“

§à“∏√√¡‡π’¬¡

2.  ‘∑∏‘§—¥§â“π°“√‡ªî¥‡º¬ ¡“µ√“ 17 „π°√≥’∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“ °“√ ¡“µ√“ 17 ·Àààß æ.√.∫.

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥Õ“®°√–∑∫∂÷ß ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬¢ÕßºŸâ„¥„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞·®âß„ÀâºŸâπ—Èπ ª√–™“™π∑—Ë«‰ª

‡ πÕ§”§—¥§â“π¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥·µàµâÕß„Àâ‡«≈“ - ¬◊Ëπ§”¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈

Õ—π ¡§«√∑’ËºŸâπ—ÈπÕ“®‡ πÕ§”§—¥§â“π‰¥â´÷ËßµâÕß‰¡àπâÕ¬ ª√–™“™πºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬

°«à“ ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß - §—¥§â“π

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·®âßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊ÕºŸâ∑’Ë∑√“∫«à“°“√ - „™â ‘∑∏‘§—¥§â“πæ√âÕ¡

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥Õ“®°√–∑∫∂÷ß · ¥ß‡Àµÿº≈

ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬¢Õßµπ ¡’ ‘∑∏‘§—¥§â“π°“√‡ªî¥‡º¬ - „™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â‚¥¬∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∂÷ß‡®â“Àπâ“∑’Ë ‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π

¢Õß√—∞ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√§—¥§â“π ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ - ¡’Àπâ“∑’Ë

µâÕßæ‘®“√≥“§”§—¥§â“π·≈–·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“„Àâ



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 41

 “√– ”§—≠
¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√„™â ‘∑∏‘

¢Õ∫‡¢µ / √“¬≈–‡Õ’¬¥ ∫∑∫—≠≠—µ‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

ºŸâ§—¥§â“π∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“ „π°√≥’∑’Ë§” —Ëß‰¡à√—∫øíß 1. ·®âßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬

§”§—¥§â“π ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ §—¥§â“π

π—Èπ¡‘‰¥â®π°«à“®–≈à«ßæâπ°”Àπ¥‡«≈“Õÿ∑∏√≥åµ“¡ 2. æ‘®“√≥“§”§—¥§â“π

¡“µ√“ 18 À√◊Õ®π°«à“§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥â¡’§”«‘π‘®©—¬„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ

‰¥â ·≈â«·µà°√≥’

3.  ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬π ¡“µ√“ 13 ºŸâ„¥‡ÀÁπ«à“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à®—¥æ‘¡æå ¡“µ√“ 13 ·Ààß æ.√.∫.

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 7 À√◊Õ‰¡à®—¥¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

‰«â„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ‰¥â¡“µ√“ 9 À√◊Õ‰¡à®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈ ª√–™“™π

¢à“« “√„Àâ·°àµπµ“¡¡“µ√“ 11 À√◊ÕΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘ - „™â ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬π

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊ÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë≈à“™â“À√◊Õ‡ÀÁπ«à“ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

µπ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡ –¥«°‚¥¬‰¡à¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ºŸâπ—Èπ¡’ - ¡’æƒµ‘°√√¡ΩÉ“Ωóπ‰¡à

 ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ ‡«âπ·µà‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫ ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬

°“√¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 15 §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

À√◊Õ§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“πµ“¡¡“µ√“ 17 À√◊Õ§” —Ëß - ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“§”

‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ √âÕß‡√’¬π

µ“¡¡“µ√“ 25

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡ - µâÕßæ‘®“√≥“„Àâ·≈â«

«√√§Àπ÷Ëß §≥–°√√¡°“√µâÕßæ‘®“√≥“„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π ‡ √Á®¿“¬„π 30 «—π

 “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”√âÕß‡√’¬π „π°√≥’∑’Ë¡’

‡Àµÿ®”‡ªìπ„Àâ¢¬“¬‡«≈“ÕÕ°‰ª‰¥â ·µàµâÕß· ¥ß‡Àµÿº≈

·≈–√«¡‡«≈“∑—ÈßÀ¡¥·≈â«µâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—π

4.  ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å ¡“µ√“ 18 „π°√≥’∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡’§” —Ëß¡‘„Àâ ¡“µ√“ 18 ·Ààß æ.√.∫.

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥µ“¡¡“µ√“ 14 À√◊Õ¡“µ√“ 15 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

À√◊Õ¡’§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π¢ÕßºŸâ¡’ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬ ª√–™“™π

µ“¡¡“µ√“ 17 ºŸâπ—ÈπÕ“®Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬ - „™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å‰¥â

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë 3 °√≥’

‰¥â√—∫·®âß§” —Ëßπ—Èπ ‚¥¬¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

¡“µ√“ 25 «√√§ ’Ë „π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à - ¡’§” —ËßªØ‘‡ ∏‰¡à

·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâµ√ßµ“¡∑’Ë¡’ ‡ªî¥‡º¬/‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π

§”¢Õ „ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬ /‰¡à·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π‰¥â  à«π∫ÿ§§≈

√—∫·®âß§” —Ëß‰¡à¬‘π¬Õ¡·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈ §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

¢à“« “√ ‚¥¬¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√·≈–‰¡à«à“ - √—∫§”Õÿ∑∏√≥å



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254042

 “√– ”§—≠
¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√„™â ‘∑∏‘

¢Õ∫‡¢µ / √“¬≈–‡Õ’¬¥ ∫∑∫—≠≠—µ‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

°√≥’„¥ Ê „Àâ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈√âÕß¢Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ - æ‘®“√≥“ àß‡√◊ËÕß

À¡“¬‡Àµÿ§”¢Õ¢Õßµπ·π∫‰«â°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ Õÿ∑∏√≥å„Àâ§≥–°√√¡°“√

 à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â «‘π‘®©—¬œ

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬œ

- æ‘®“√≥“§”Õÿ∑∏√≥å

5.  ‘∑∏‘‰¥â√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¡“µ√“ 25 ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ 14 ·≈–¡“µ√“ 15 ¡“µ√“ 25 ·Ààß æ.√.∫.

 à«π∫ÿ§§≈¢Õßµπ ∫ÿ§§≈¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√Ÿâ∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√œ

∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫µπ·≈–‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈π—Èπ¡’§”¢Õ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ ª√–™“™π‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ - „™â ‘∑∏‘¢Õ¥Ÿ

 à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈π—Èπ ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ 9 «√√§ Õß - ¢Õ„Àâ·°â‰¢

·≈–«√√§ “¡ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ª√–™“™πÕ◊Ëπ ®–¢Õ¥Ÿ‰¥â

°“√‡ªî¥‡º¬√“¬ß“π°“√·æ∑¬å∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈„¥ µâÕß‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ¬‘π¬Õ¡

∂â“°√≥’¡’‡Àµÿº≈Õ—π§«√‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬µàÕ ®“°‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

‡©æ“–·æ∑¬å∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

∂â“∫ÿ§§≈„¥‡ÀÁπ«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ - ¡’Àπâ“∑’Ë

µπ à«π„¥‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß „Àâ¡’ ‘∑∏‘¬◊Ëπ§”¢Õ 1. ‡ªî¥‡º¬·°à‡®â“¢Õß

‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈ ¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«ππ—Èπ 2. ·°â‰¢/À¡“¬‡Àµÿ µ“¡

‰¥â ´÷ËßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–µâÕßæ‘®“√≥“§”¢Õ¥—ß°≈à“« §”√âÕß¢Õ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

·≈–·®âß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“ 3. ®—¥√–∫∫§âÿ¡§√Õß

¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈

 ‘∑∏‘∑”°“√·∑πºŸâ‡¬“«åœ „Àâ∫ÿ§§≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß¡’ ‘∑∏‘¥”‡π‘π

°“√µ“¡¡“µ√“ 23 ¡“µ√“ 24 ·≈–¡“µ√“π’È·∑πºŸâ‡¬“«å

§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ §π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ

‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡·≈â«‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 43



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254044

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 45

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë 2 °—π¬“¬π æ.». 2540

‡ªìπªï∑’Ë 52 „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

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

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

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

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ 1 æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540é

¡“µ√“ 2 æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“

πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ 3 ∫√√¥“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ „π à«π∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

π’È À√◊Õ´÷Ëß¢—¥À√◊Õ·¬—ß°—∫∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·∑π

¡“µ√“ 4 „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√é À¡“¬§«“¡«à“  ‘Ëß∑’Ë ◊ËÕ§«“¡À¡“¬„Àâ√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ¢âÕ¡Ÿ≈ À√◊Õ ‘Ëß„¥ Ê ‰¡à«à“

°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬π—Èπ®–∑”‰¥â‚¥¬ ¿“æ¢Õß ‘Ëßπ—Èπ‡ÕßÀ√◊Õ‚¥¬ºà“π«‘∏’°“√„¥ Ê ·≈–‰¡à«à“®–‰¥â®—¥∑”‰«â„π√Ÿª



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254046

¢Õß‡Õ° “√ ·øÑ¡ √“¬ß“π Àπ—ß ◊Õ ·ºπº—ß ·ºπ∑’Ë ¿“æ«“¥ ¿“æ∂à“¬ øî≈å¡ °“√∫—π∑÷°¿“æÀ√◊Õ‡ ’¬ß °“√

∫—π∑÷°‚¥¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ„¥∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëß∑’Ë∫—π∑÷°‰«âª√“°Ø‰¥â

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√ÕßÀ√◊Õ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈

¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‰¡à«à“®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫‡Õ°™π

çÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ √“™°“√ à«π°≈“ß √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

√—∞«‘ “À°‘®  à«π√“™°“√ —ß°—¥√—∞ ¿“ »“≈‡©æ“–„π à«π∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“æ‘æ“°…“§¥’ Õß§å°√§«∫§ÿ¡°“√

ª√–°Õ∫«‘™“™’æ Àπà«¬ß“πÕ‘ √–¢Õß√—∞·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

ç‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß‡©æ“–µ—«¢Õß∫ÿ§§≈ ‡™àπ

°“√»÷°…“ ∞“π–°“√‡ß‘π ª√–«—µ‘ ÿ¢¿“æ ª√–«—µ‘Õ“™≠“°√√¡ À√◊Õª√–«—µ‘°“√∑”ß“π ∫√√¥“∑’Ë¡’™◊ËÕ¢ÕßºŸâπ—ÈπÀ√◊Õ

¡’‡≈¢À¡“¬ √À—  À√◊Õ ‘Ëß∫Õ°≈—°…≥–Õ◊Ëπ∑’Ë∑”„Àâ√Ÿâµ—«ºŸâπ—Èπ‰¥â ‡™àπ ≈“¬æ‘¡æåπ‘È«¡◊Õ ·ºàπ∫—π∑÷°≈—°…≥–‡ ’¬ß

¢Õß§πÀ√◊Õ√Ÿª∂à“¬ ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß‡©æ“–µ—«¢ÕßºŸâ∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡·≈â«¥â«¬

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

ç§πµà“ß¥â“«é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à¡’ —≠™“µ‘‰∑¬·≈–‰¡à¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

π‘µ‘∫ÿ§§≈¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) ∫√‘…—∑À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«π∑’Ë¡’∑ÿπ‡°‘π°÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ¢Õß§πµà“ß¥â“«„∫Àÿâπ™π‘¥ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ∂◊Õ„Àâ∂◊Õ«à“

„∫Àÿâππ—Èπ§πµà“ß¥â“«‡ªìπºŸâ∂◊Õ

(2)  ¡“§¡∑’Ë¡’ ¡“™‘°‡°‘π°÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ§πµà“ß¥â“«

(3)  ¡“§¡À√◊Õ¡Ÿ≈π‘∏‘∑’Ë¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß§πµà“ß¥â“«

(4) π‘µ‘∫ÿ§§≈µ“¡ (1) (2) (3) À√◊Õπ‘µ‘∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’ºŸâ®—¥°“√À√◊Õ°√√¡°“√‡°‘π°÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ§π

µà“ß¥â“«

π‘µ‘∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“‡¢â“‰ª‡ªìπºŸâ®—¥°“√À√◊Õ°√√¡°“√  ¡“™‘° À√◊Õ¡’∑ÿπ„ππ‘µ‘∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ „Àâ∂◊Õ

«à“ºŸâ®—¥°“√À√◊Õ°√√¡°“√ À√◊Õ ¡“™‘° À√◊Õ‡®â“¢Õß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‡ªìπ§πµà“ß¥â“«

¡“µ√“ 5 „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‡æ◊ËÕ

ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°Æ°√–∑√«ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 47

¡“µ√“ 6 „Àâ®—¥µ—Èß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√¢÷Èπ„π ”π—°ß“πª≈—¥

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’   ¡’Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫ß“π«‘™“°“√·≈–∏ÿ√°“√„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√·≈–§≥–°√√¡°“√

«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·≈–„Àâ§”ª√÷°…“·°à‡Õ°™π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

À¡«¥ 1
°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¡“µ√“ 7 Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õ¬à“ßπâÕ¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È≈ßæ‘¡æå„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

(1) ‚§√ß √â“ß·≈–°“√®—¥Õß§å°√„π°“√¥”‡π‘πß“π

(2)  √ÿªÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë ”§—≠·≈–«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π

(3)  ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√À√◊Õ§”·π–π”„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

(4) °Æ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß Àπ—ß ◊Õ‡«’¬π √–‡∫’¬∫ ·∫∫·ºπ π‚¬∫“¬ À√◊Õ

°“√µ’§«“¡ ∑—Èßπ’È ‡©æ“–∑’Ë®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ‚¥¬¡’ ¿“æÕ¬à“ß°Æ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’º≈‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªµàÕ‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(5) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥∑’Ë‰¥â¡’°“√®—¥æ‘¡æå‡æ◊ËÕ„Àâ·æ√àÀ≈“¬µ“¡®”π«πæÕ ¡§«√·≈â«  ∂â“¡’°“√

≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‚¥¬Õâ“ßÕ‘ß∂÷ß ‘Ëßæ‘¡æåπ—Èπ°Á„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘«√√§Àπ÷Ëß·≈â«

„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞√«∫√«¡·≈–®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰«â‡º¬·æ√à‡æ◊ËÕ¢“¬À√◊Õ

®”Àπà“¬®à“¬·®° ≥ ∑’Ë∑”°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

¡“µ√“ 8 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß≈ßæ‘¡æåµ“¡¡“µ√“ 7 (4) ∂â“¬—ß‰¡à‰¥â≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

®–π”¡“„™â∫—ß§—∫„π∑“ß∑’Ë‰¡à‡ªìπ§ÿ≥·°àºŸâ„¥‰¡à‰¥â ‡«âπ·µàºŸâπ—Èπ®–‰¥â√Ÿâ∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß

¡“°àÕπ·≈â«‡ªìπ‡«≈“æÕ ¡§«√

¡“µ√“ 9 ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ 14 ·≈–¡“µ√“ 15 Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß

√“™°“√Õ¬à“ßπâÕ¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°”Àπ¥



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254048

(1) º≈°“√æ‘®“√≥“À√◊Õ§”«‘π‘®©—¬∑’Ë¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕ‡Õ°™π  √«¡∑—Èß§«“¡‡ÀÁπ·¬âß·≈–§” —Ëß∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬¥—ß°≈à“«

(2) π‚¬∫“¬À√◊Õ°“√µ’§«“¡∑’Ë‰¡à‡¢â“¢à“¬µâÕß≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“µ“¡¡“µ√“ 7 (4)

(3) ·ºπß“π ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªï¢Õßªï∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√

(4) §Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫∂÷ß ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢Õß‡Õ°™π

(5)  ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë‰¥â¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß∂÷ßµ“¡¡“µ√“ 7 «√√§ Õß

(6)  —≠≠“ —¡ª∑“π  —≠≠“∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√ºŸ°¢“¥µ—¥µÕπÀ√◊Õ —≠≠“√à«¡∑ÿπ°—∫‡Õ°™π„π

°“√®—¥∑”∫√‘°“√ “∏“√≥–

(7) ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õ¡µ‘§≥–°√√¡°“√∑’Ë·µàßµ—Èß‚¥¬°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ∑—Èßπ’È

„Àâ√–∫ÿ√“¬™◊ËÕ√“¬ß“π∑“ß«‘™“°“√  √“¬ß“π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß  À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√æ‘®“√≥“‰«â¥â«¬

(8) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®—¥„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥âµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“¡’ à«π∑’ËµâÕßÀâ“¡¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬µ“¡

¡“µ√“ 14 À√◊Õ¡“µ√“ 15 Õ¬Ÿà¥â«¬ „Àâ≈∫À√◊Õµ—¥∑ÕπÀ√◊Õ∑”‚¥¬ª√–°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‰¡à‡ªìπ°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√ à«ππ—Èπ

∫ÿ§§≈‰¡à«à“®–¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ ¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘‡¢â“µ√«®¥Ÿ ¢Õ ”‡π“À√◊Õ¢Õ ”‡π“∑’Ë

¡’§”√—∫√Õß∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â „π°√≥’∑’Ë ¡§«√Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

¢Õß§≥–°√√¡°“√ ®–«“ßÀ≈—°‡°≥±å‡√’¬°§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√π—Èπ°Á‰¥â „π°“√π’È„Àâ§”π÷ß∂÷ß°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ¡’

√“¬‰¥âπâÕ¬ª√–°Õ∫¥â«¬ ∑—Èßπ’È ‡«âπ·µà®–¡’°ÆÀ¡“¬‡©æ“–∫—≠≠—µ‘‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

§πµà“ß¥â“«®–¡’ ‘∑∏‘µ“¡¡“µ√“π’È‡æ’¬ß„¥„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ 10 ∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ 7 ·≈–¡“µ√“ 9 ‰¡à°√–∑∫∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬

‡©æ“–°”Àπ¥„Àâ¡’°“√‡º¬·æ√àÀ√◊Õ‡ªî¥‡º¬ ¥â«¬«‘∏’°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ

¡“µ√“ 11 πÕ°®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«À√◊Õ∑’Ë®—¥‰«â„Àâ

ª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â·≈â«À√◊Õ∑’Ë¡’°“√®—¥„Àâª√–™“™π‰¥â§âπ§«â“µ“¡¡“µ√“ 26 ·≈â« ∂â“∫ÿ§§≈„¥¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√Õ◊Ëπ„¥¢Õß√“™°“√·≈–§”¢Õ¢ÕßºŸâπ—Èπ√–∫ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß°“√„π≈—°…≥–∑’ËÕ“®‡¢â“„®‰¥âµ“¡§«√

„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ„Àâ·°àºŸâ¢Õ¿“¬„π‡«≈“Õ—π ¡§«√ ‡«âπ·µàºŸâπ—Èπ¢Õ

®”π«π¡“°À√◊Õ∫àÕ¬§√—Èß‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥¡’ ¿“æ∑’ËÕ“®∫ÿ∫ ≈“¬ßà“¬ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–¢Õ¢¬“¬‡«≈“„π°“√®—¥À“

„ÀâÀ√◊Õ®–®—¥∑” ”‡π“„Àâ„π ¿“æÕ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ°Á‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 49

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®—¥À“„Àâµ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â«

„π ¿“æ∑’Ëæ√âÕ¡®–„Àâ‰¥â ¡‘„™à‡ªìπ°“√µâÕß‰ª®—¥∑” «‘‡§√“–Àå ®”·π° √«∫√«¡ À√◊Õ®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„À¡à ‡«âπ·µà‡ªìπ

°“√·ª√ ¿“æ‡ªìπ‡Õ° “√®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë∫—π∑÷°‰«â„π√–∫∫°“√∫—π∑÷°¿“æÀ√◊Õ‡ ’¬ß√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ„¥ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥  ·µà∂â“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“°√≥’∑’Ë¢Õπ—Èπ¡‘„™à°“√· «ßÀ“

º≈ª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“  ·≈–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª°ªÑÕß ‘∑∏‘‡ √’¿“æ   ”À√—∫ºŸâπ—ÈπÀ√◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë®–‡ªìπ

ª√–‚¬™πå·°à “∏“√≥–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ„Àâ°Á‰¥â

∫∑∫—≠≠—µ‘«√√§ “¡‰¡à‡ªìπ°“√Àâ“¡Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë®–®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥

¢÷Èπ„À¡à„Àâ·°àºŸâ√âÕß¢ÕÀ“°‡ªìπ°“√ Õ¥§≈âÕß¥â«¬Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡ª°µ‘¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞π—ÈπÕ¬Ÿà·≈â«

„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ 9 «√√§ Õß «√√§ “¡ ·≈–«√√§ ’Ë ¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâµ“¡

¡“µ√“π’È ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ 12 „π°√≥’∑’Ë¡’ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ 11 ·¡â«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¢Õ

®–Õ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π à«π°≈“ßÀ√◊Õ à«π “¢“¢ÕßÀπà«¬ß“π·Ààßπ—Èπ À√◊Õ®–Õ¬Ÿà„π§«“¡

§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊Ëπ°Áµ“¡  „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫§”¢Õ„Àâ§”·π–π”‡æ◊ËÕ‰ª¬◊Ëπ§”¢Õ

µàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‚¥¬‰¡à™—°™â“

∂â“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ºŸâ√—∫§”¢Õ‡ÀÁπ«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’§”¢Õ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®—¥∑”‚¥¬Àπà«¬ß“π

¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊Ëπ ·≈–‰¥â√–∫ÿÀâ“¡°“√‡ªî¥‡º¬‰«âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ 16 „Àâ àß§”¢Õπ—Èπ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß

√—∞ºŸâ®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπæ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ¡’§” —ËßµàÕ‰ª

¡“µ√“ 13 ºŸâ„¥‡ÀÁπ«à“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à®—¥æ‘¡æå¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 7 À√◊Õ‰¡à®—¥¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√‰«â„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ‰¥âµ“¡¡“µ√“ 9 À√◊Õ‰¡à®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ·°àµπµ“¡¡“µ√“ 11 À√◊ÕΩÉ“Ωóπ

À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊ÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë≈à“™â“ À√◊Õ‡ÀÁπ«à“µπ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡ –¥«°‚¥¬‰¡à¡’

‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ ºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ ‡«âπ·µà‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 15 À√◊Õ§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“πµ“¡¡“µ√“ 17 À√◊Õ§” —Ëß‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ

≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ 25

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß §≥–°√√¡°“√µâÕßæ‘®“√≥“„Àâ·≈â«‡ √Á®

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”√âÕß‡√’¬π „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ„Àâ¢¬“¬‡«≈“ÕÕ°‰ª‰¥â·µàµâÕß· ¥ß

‡Àµÿº≈·≈–√«¡‡«≈“∑—ÈßÀ¡¥·≈â«µâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—π



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254050

À¡«¥ 2
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‰¡àµâÕß‡ªî¥‡º¬

¡“µ√“ 14 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å

®–‡ªî¥‡º¬¡‘‰¥â

¡“µ√“ 15 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë¡’≈—°…≥–Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞Õ“®¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬°Á‰¥â  ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

ª√–‚¬™πå “∏“√≥– ·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßª√–°Õ∫°—π

(1) °“√‡ªî¥‡º¬®–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» §«“¡ —¡æ—π∏å √–À«à“ßª√–‡∑»

À√◊Õ§«“¡¡—Ëπ§ß„π∑“ß‡»√…∞°‘®À√◊Õ°“√§≈—ß¢Õßª√–‡∑»

(2) °“√‡ªî¥‡º¬®–∑”„Àâ°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡ ◊ËÕ¡ª√– ‘∑∏‘¿“æÀ√◊Õ‰¡àÕ“® ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

‰¥â  ‰¡à«à“®–‡°’Ë¬«°—∫°“√øÑÕß§¥’ °“√ªÑÕß°—π °“√ª√“∫ª√“¡ °“√∑¥ Õ∫ °“√µ√«® Õ∫À√◊Õ°“√√Ÿâ·À≈àß∑’Ë¡“

¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡

(3) §«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”¿“¬„πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞„π°“√¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥ ·µà∑—Èßπ’È

‰¡à√«¡∂÷ß√“¬ß“π∑“ß«‘™“°“√  √“¬ß“π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß  À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√∑”§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”

¿“¬„π¥—ß°≈à“«

(4) °“√‡ªî¥‡º¬®–°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ™’«‘µÀ√◊Õ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∫ÿ§§≈„¥

(5) √“¬ß“π°“√·æ∑¬åÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ ÷́Ëß°“√‡ªî¥‡º¬®–‡ªìπ°“√√ÿ°≈È” ‘∑∏‘  à«π∫ÿ§§≈

‚¥¬‰¡à ¡§«√

(6) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬ À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’ºŸâ„Àâ¡“‚¥¬

‰¡àª√– ß§å„Àâ∑“ß√“™°“√π”‰ª‡ªî¥‡º¬µàÕºŸâÕ◊Ëπ

(7) °√≥’Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥°Á‰¥â ·µàµâÕß√–∫ÿ‰«â¥â«¬«à“∑’Ë

‡ªî¥‡º¬‰¡à‰¥â‡æ√“–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ª√–‡¿∑„¥·≈–‡æ√“–‡Àµÿ„¥ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“°“√¡’§” —Ëß‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√¢Õß√“™°“√‡ªìπ¥ÿ≈æ‘π‘® ‚¥¬‡©æ“–¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞µ“¡≈”¥—∫ “¬°“√∫—ß§—∫∫—≠™“ ·µàºŸâ¢ÕÕ“®

Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥âµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 51

¡“µ√“ 16 ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡™—¥‡®π„π∑“ßªØ‘∫—µ‘«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√®–‡ªî¥‡º¬µàÕ∫ÿ§§≈„¥

‰¥âÀ√◊Õ‰¡à¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢‡™àπ„¥ ·≈– ¡§«√¡’«‘∏’√—°…“¡‘„Àâ√—Ë«‰À≈„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞°”Àπ¥«‘∏’°“√§âÿ¡§√Õß

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ ∑—Èßπ’È µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥«à“¥â«¬°“√√—°…“§«“¡≈—∫¢Õß∑“ß√“™°“√

¡“µ√“ 17 „π°√≥’∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“ °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥Õ“®°√–∑∫∂÷ß

ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬¢ÕßºŸâ„¥ „Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞·®âß„ÀâºŸâπ—Èπ‡ πÕ§”§—¥§â“π¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ·µàµâÕß„Àâ‡«≈“

Õ—π ¡§«√∑’ËºŸâπ—ÈπÕ“®‡ πÕ§”§—¥§â“π‰¥â ´÷ËßµâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·®âßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊ÕºŸâ∑’Ë∑√“∫«à“°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥Õ“®°√–∑∫∂÷ß

ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬¢Õßµπ ¡’ ‘∑∏‘§—¥§â“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â‚¥¬∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∂÷ß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√§—¥§â“π ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫µâÕßæ‘®“√≥“§”§—¥§â“π·≈–·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“

„ÀâºŸâ§—¥§â“π∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“  „π°√≥’∑’Ë¡’§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π  ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√π—Èπ¡‘‰¥â®π°«à“®–≈à«ßæâπ°”Àπ¥‡«≈“Õÿ∑∏√≥åµ“¡¡“µ√“ 18 À√◊Õ®π°«à“§≥–°√√¡«‘π‘®©—¬°“√

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥â¡’§”«‘π‘®©—¬„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ 18 „π°√≥’∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥µ“¡¡“µ√“ 14 À√◊Õ

¡“µ√“ 15  À√◊Õ¡’§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π¢ÕßºŸâ¡’ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬µ“¡¡“µ√“ 17  ºŸâπ—ÈπÕ“®Õÿ∑∏√≥åµàÕ

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß§” —Ëßπ—Èπ‚¥¬¬◊Ëπ§”

Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√

¡“µ√“ 19 °“√æ‘®“√≥“‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬π—Èπ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√æ‘®“√≥“¢Õß

§≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√À√◊Õ»“≈°Áµ“¡ ®–µâÕß¥”‡π‘π°√–∫«π°“√

æ‘®“√≥“‚¥¬¡‘„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‡ªî¥‡º¬·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‰¡à®”‡ªìπ·°à°“√æ‘®“√≥“·≈–„π°√≥’∑’Ë®”‡ªìπ®–

æ‘®“√≥“≈—∫À≈—ß§Ÿà°√≥’À√◊Õ§Ÿà§«“¡ΩÉ“¬„¥°Á‰¥â

¡“µ√“ 20 °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥·¡â®–‡¢â“¢à“¬µâÕß¡’§«“¡√—∫º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬„¥„Àâ∂◊Õ«à“

‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‰¡àµâÕß√—∫º‘¥À“°‡ªìπ°“√°√–∑”‚¥¬ ÿ®√‘µ„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 15 ∂â“‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‰¥â¥”‡π‘π°“√‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫ µ“¡

¡“µ√“ 16

(2) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 15 ∂â“‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞„π√–¥—∫µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß¡’§” —Ëß

„Àâ‡ªî¥‡º¬‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªÀ√◊Õ‡©æ“–·°à∫ÿ§§≈„¥‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåÕ—π ”§—≠¬‘Ëß°«à“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ª√–‚¬™πå “∏“√≥–

À√◊Õ™’«‘µ √à“ß°“¬  ÿ¢¿“æ À√◊Õª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ¢Õß∫ÿ§§≈ ·≈–§” —Ëßπ—Èπ‰¥â°√–∑”‚¥¬ ¡§«√·°à‡Àµÿ „π°“√π’È®–

¡’°“√°”Àπ¥¢âÕ®”°—¥À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°Á‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254052

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞æâπ®“°§«“¡√—∫º‘¥µ“¡

°ÆÀ¡“¬À“°®–æ÷ß¡’„π°√≥’¥—ß°≈à“«

À¡«¥ 3
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

¡“µ√“ 21 ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·ÀàßÀ¡«¥π’È ç∫ÿ§§≈é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’Ë¡’ —≠™“µ‘‰∑¬·≈–

∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à¡’ —≠™“µ‘‰∑¬·µà¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬

¡“µ√“ 22  ”π—°¢à“«°√Õß·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“π ¿“§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß™“µ‘ ·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊Ëπ

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß Õ“®ÕÕ°√–‡∫’¬∫‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√

·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë¡‘„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘«√√§Àπ÷Ëß (3) ¢Õß¡“µ√“ 23 ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π

§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¥—ß°≈à“«°Á‰¥â

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÀπ÷ËßÕ◊Ëπ∑’Ë®–°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßµ“¡«√√§Àπ÷Ëßπ—Èπ µâÕß‡ªìπÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞ ´÷Ëß°“√‡ªî¥‡º¬ª√–‡¿∑¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ 23 «√√§Àπ÷Ëß (3) ®–‡ªìπÕÿª √√§√â“¬·√ß

µàÕ°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π¥—ß°≈à“«

¡“µ√“ 23 Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕßªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) µâÕß®—¥„Àâ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‡æ’¬ß‡∑à“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞„Àâ ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å‡∑à“π—Èπ ·≈–¬°‡≈‘°°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫¥—ß°≈à“«‡¡◊ËÕÀ¡¥§«“¡

®”‡ªìπ

(2) æ¬“¬“¡‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬µ√ß®“°‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß„π°√≥’∑’Ë®–°√–∑∫∂÷ß

ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬‚¥¬µ√ß¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ

(3) ®—¥„Àâ¡’°“√æ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈–µ√«® Õ∫·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ‡°’Ë¬«°—∫

 ‘Ëß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ª√–‡¿∑¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë¡’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‰«â

(¢) ª√–‡¿∑¢Õß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

(§) ≈—°…≥–°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘

(ß) «‘∏’°“√¢Õµ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 53

(®) «‘∏’°“√¢Õ„Àâ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢âÕ¡Ÿ≈

(©) ·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

(4) µ√«® Õ∫·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„Àâ∂Ÿ°µâÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

(5) ®—¥√–∫∫√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„Àâ·°à√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡‡æ◊ËÕªÑÕß°—π

¡‘„Àâ¡’°“√π”‰ª„™â‚¥¬‰¡à‡À¡“– ¡À√◊Õ‡ªìπº≈√â“¬µàÕ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

„π°√≥’∑’Ë‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬µ√ß®“°‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß·®âß„Àâ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑√“∫

≈à«ßÀπâ“À√◊Õæ√âÕ¡°—∫°“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈∂÷ß«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë®–π”¢âÕ¡Ÿ≈¡“„™â ≈—°…≥–°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘ ·≈–°√≥’

∑’Ë¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈π—Èπ‡ªìπ°√≥’∑’ËÕ“®„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â‚¥¬§«“¡ ¡—§√„®À√◊Õ‡ªìπ°√≥’¡’°ÆÀ¡“¬∫—ß§—∫

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß·®âß„Àâ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑√“∫„π°√≥’¡’°“√„Àâ®—¥ àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‰ª¬—ß

∑’Ë„¥´÷Ëß®–‡ªìπº≈„Àâ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â ‡«âπ·µà‡ªìπ‰ªµ“¡≈—°…≥–°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘

¡“µ√“ 24 Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢Õßµπ

µàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊ËπÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ  ‚¥¬ª√“»®“°§«“¡¬‘π¬Õ¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¢Õß‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë„Àâ‰«â≈à«ßÀπâ“

À√◊Õ„π¢≥–π—Èπ¡‘‰¥â ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√‡ªî¥‡º¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞„πÀπà«¬ß“π¢Õßµπ‡æ◊ËÕ°“√π”‰ª„™âµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

·Ààßπ—Èπ

(2) ‡ªìπ°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘¿“¬„π«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈π—Èπ

(3) µàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë∑”ß“π¥â“π°“√«“ß·ºπÀ√◊Õ°“√ ∂‘µ‘À√◊Õ ”¡–‚πµà“ß Ê ´÷Ëß¡’Àπâ“∑’ËµâÕß

√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‰«â‰¡à„Àâ‡ªî¥‡º¬µàÕ‰ª¬—ßºŸâÕ◊Ëπ

(4) ‡ªìπ°“√„Àâ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√»÷°…“«‘®—¬‚¥¬‰¡à√–∫ÿ™◊ËÕÀ√◊Õ à«π∑’Ë∑”„Àâ√Ÿâ«à“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈„¥

(5) µàÕÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘ °√¡»‘≈ª“°√ À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞µ“¡¡“µ√“ 26 «√√§Àπ÷Ëß

‡æ◊ËÕ°“√µ√«®¥Ÿ§ÿ≥§à“„π°“√‡°Á∫√—°…“

(6) µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‡æ◊◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π°“√ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬  °“√ ◊∫ «π

°“√ Õ∫ «π  À√◊Õ°“√øÑÕß§¥’  ‰¡à«à“‡ªìπ§¥’ª√–‡¿∑„¥°Áµ“¡

(7) ‡ªìπ°“√„Àâ´÷Ëß®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πÀ√◊Õ√–ß—∫Õ—πµ√“¬µàÕ™’«‘µÀ√◊Õ ÿ¢¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈

(8) µàÕ»“≈ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’Õ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë®–¢Õ

¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¥—ß°≈à“«

(9) °√≥’Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254054

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß (3) (4) (5) (6) (7) (8) ·≈– (9) „Àâ¡’°“√

®—¥∑”∫—≠™’· ¥ß°“√‡ªî¥‡º¬°”°—∫‰«â°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ 25 ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ 14 ·≈–¡“µ√“ 15 ∫ÿ§§≈¬àÕ¡¡’‘ ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√Ÿâ∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫µπ ·≈–‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈π—Èπ¡’§”¢Õ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ

®–µâÕß„Àâ∫ÿ§§≈π—ÈπÀ√◊ÕºŸâ°√–∑”°“√·∑π∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥âµ√«®¥ŸÀ√◊Õ‰¥â√—∫ ”‡π“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ à«π∑’Ë

‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈π—Èπ ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ 9 «√√§ Õß ·≈–«√√§ “¡ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

°“√‡ªî¥‡º¬√“¬ß“π°“√·æ∑¬å∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈„¥ ∂â“°√≥’¡’‡ÀµÿÕ—π§«√‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬

µàÕ‡©æ“–·æ∑¬å∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â

∂â“∫ÿ§§≈„¥‡ÀÁπ«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫µπ à«π„¥‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß„Àâ¡’ ‘∑∏‘¬◊Ëπ

§”¢Õ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«ππ—Èπ

‰¥â ´÷ËßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–µâÕßæ‘®“√≥“§”¢Õ¥—ß°≈à“« ·≈–·®âß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“

„π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâµ√ßµ“¡∑’Ë¡’§”¢Õ„ÀâºŸâπ—Èπ¡’

 ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß‰¡à

¬‘π¬Õ¡·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ‚¥¬¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√ ·≈–‰¡à«à“°√≥’„¥ Ê „Àâ

‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¡’ ‘∑∏‘√âÕß¢Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞À¡“¬‡Àµÿ§”¢Õ¢Õßµπ·π∫‰«â°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â

„Àâ∫ÿ§§≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√ß¡’ ‘∑∏‘¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ 23 ¡“µ√“ 24 ·≈–¡“µ√“π’È·∑π

ºŸâ‡¬“«å §π‰√â§«“¡ “¡“√∂ §π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡·≈â«‰¥â

À¡«¥ 4
‡Õ° “√ª√–«—µ‘»“ µ√å

¡“µ√“ 26 ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡àª√– ß§å®–‡°Á∫√—°…“À√◊Õ¡’Õ“¬ÿ§√∫

°”Àπ¥µ“¡«√√§ Õßπ—∫·µà«—π∑’Ë‡ √Á® ‘Èπ°“√®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ àß¡Õ∫„Àâ·°à

ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘  °√¡»‘≈ª“°√À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡æ◊ËÕ

§—¥‡≈◊Õ°‰«â„Àâª√–™“™π‰¥â»÷°…“§âπ§«â“

°”Àπ¥‡«≈“µâÕß àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ·¬°µ“¡ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

(1) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ 14 ‡¡◊ËÕ§√∫‡®Á¥ ‘∫Àâ“ªï

(2) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ 15 ‡¡◊ËÕ§√∫¬’Ë ‘∫ªï



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 55

°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§ Õß Õ“®¢¬“¬ÕÕ°‰ª‰¥â„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¬—ß®”‡ªìπµâÕß‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰«â‡Õß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√

„™â Õ¬  ‚¥¬µâÕß®—¥‡°Á∫·≈–®—¥„Àâª√–™“™π‰¥â»÷°…“§âπ§«â“µ“¡∑’Ë®–µ°≈ß°—∫ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘

°√¡»‘≈ª“°√

(2) Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√π—Èπ ¬—ß‰¡à§«√‡ªî¥‡º¬‚¥¬¡’§” —Ëß¢¬“¬‡«≈“

°”°—∫‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–√“¬ §” —Ëß°“√¢¬“¬‡«≈“π—Èπ„Àâ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“‰«â¥â«¬ ·µà®–°”Àπ¥‡°‘π§√“«≈–Àâ“ªï

‰¡à‰¥â

°“√µ√«® Õ∫À√◊Õ∑∫∑«π¡‘„Àâ¡’°“√¢¬“¬√–¬–‡«≈“‰¡à‡ªî¥‡º¬®π‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

∫∑∫—≠≠—µ‘µ“¡¡“µ√“π’È¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’ÕÕ°

√–‡∫’¬∫°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–µâÕß∑”≈“¬À√◊ÕÕ“®∑”≈“¬‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß‡°Á∫√—°…“

À¡«¥ 5
§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

¡“µ√“ 27 „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬√—∞¡πµ√’ ´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’

¡Õ∫À¡“¬‡ªìπª√–∏“π ª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ª≈—¥°√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å

ª≈—¥°√–∑√«ß°“√§≈—ß ª≈—¥°√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑» ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ª≈—¥°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß™“µ‘

‡≈¢“∏‘°“√ ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°¢à“«°√Õß·Ààß™“µ‘ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ·≈–

ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘Õ◊Ëπ®“°¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π ´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—ÈßÕ’°‡°â“§π‡ªìπ°√√¡°“√

„Àâª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’§πÀπ÷Ëß‡ªìπ

‡≈¢“πÿ°“√  ·≈–Õ’° Õß§π‡ªìπºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√

¡“µ√“ 28 §≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1)  Õ¥ àÕß¥Ÿ·≈·≈–„Àâ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(2) „Àâ§”ª√÷°…“·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ

(3) ‡ πÕ·π–„π°“√µ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“·≈–°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ßÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254056

(4) æ‘®“√≥“·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬πµ“¡¡“µ√“ 13

(5) ®—¥∑”√“¬ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠—µ‘π’È‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡ªìπ§√—Èß§√“«µ“¡

§«“¡‡À¡“– ¡ ·µàÕ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

(6) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(7) ¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’À√◊Õπ“¬°√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ 29 °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡¡“µ√“ 27 ¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈–

 “¡ªïπ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß ºŸâ∑’Ëæâπ®“°µ”·Àπàß·≈â«Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡à‰¥â

¡“µ√“ 30 πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàß«“√– °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘́ ÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡¡“µ√“ 27

æâπ®“°µ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ

(1) µ“¬

(2) ≈“ÕÕ°

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

À¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂

(4) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

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

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

‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

¡“µ√“ 31 °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π

°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡

„Àâª√–∏“π°√√¡°“√‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ ∂â“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à¡“ª√–™ÿ¡À√◊Õ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë‰¥â „Àâ°√√¡°“√∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß‡ªìπª√–∏“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√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥

¡“µ√“ 32 „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®‡√’¬°„Àâ∫ÿ§§≈„¥¡“„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õ„Àâ àß«—µ∂ÿ ‡Õ° “√ À√◊Õ

æ¬“πÀ≈—°∞“π¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“‰¥â

¡“µ√“ 33 „π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ªØ‘‡ ∏«à“‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡∑’Ë¡’§”¢Õ‰¡à«à“®–‡ªìπ

°√≥’µ“¡¡“µ√“ 11 À√◊Õ¡“µ√“ 25 ∂â“¡’ºŸâ§”¢Õ‰¡à‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ§«“¡®√‘ß·≈–√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡

¡“µ√“ 13 „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®‡¢â“¥”‡π‘π°“√µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â·≈–·®âß

º≈°“√µ√«® Õ∫„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬π∑√“∫



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 57

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞µâÕß¬‘π¬Õ¡„Àâ§≥–°√√¡°“√À√◊ÕºŸấ ÷Ëß§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬

‡¢â“µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√Õß¢Õßµπ‰¥â‰¡à«à“®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªî¥‡º¬‰¥âÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡

¡“µ√“ 34 §≥–°√√¡°“√®–·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â ·≈–„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ 31 ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ 6
§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¡“µ√“ 35 „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“µà“ß Ê µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èßµ“¡¢âÕ‡ πÕ¢Õß§≥–°√√¡°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ 14 À√◊Õ¡“µ√“ 15 À√◊Õ§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“πµ“¡¡“µ√“ 17 ·≈–§” —Ëß

‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ 25

°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ·µàßµ—Èßµ“¡ “¢“§«“¡

‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–¥â“π¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‡™àπ §«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ‡»√…∞°‘® ·≈–°“√§≈—ß¢Õß

ª√–‡∑» À√◊Õ°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

¡“µ√“ 36 §≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§≥–Àπ÷Ëß Ê ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§§≈µ“¡

§«“¡®”‡ªìπ ·µàµâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡§π  ·≈–„Àâ¢â“√“™°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√·µàßµ—ÈßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√

·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√

„π°√≥’æ‘®“√≥“‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥ °√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√´÷Ëß¡“®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπ®–‡¢â“√à«¡æ‘®“√≥“¥â«¬‰¡à‰¥â

°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ®–‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√‰¡à‰¥â

¡“µ√“ 37 „Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“ àß§”Õÿ∑∏√≥å„Àâ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–¥â“π¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·µà≈–

 “¢“¿“¬„π‡®Á¥«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë§≥–°√√¡°“√‰¥â√—∫§”Õÿ∑∏√≥å

§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥ ·≈–„π°“√¡’§”«‘π‘®©—¬

®–¡’¢âÕ —ß‡°µ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°√≥’„¥µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

°Á‰¥â



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254058

„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ 13 «√√§ Õß ¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ 38 Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·µà≈– “¢“«‘∏’

æ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬ ·≈–Õß§å§≥–„π°“√æ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

¡“µ√“ 39 „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ 29 ¡“µ√“ 30 ¡“µ√“ 32 ·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…∑’Ëª√–°Õ∫°—∫

∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«¡“„™â∫—ß§—∫°—∫§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ 7
∫∑°”Àπ¥‚∑…

¡“µ√“ 40 ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë —Ëßµ“¡¡“µ√“ 32 µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°

‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“æ—π∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ 41 ºŸâ„¥ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ®”°—¥À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞°”Àπ¥ µ“¡

¡“µ√“ 20 µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π ÕßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ 42 ∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ 7 ¡“µ√“ 8 ·≈–¡“µ√“ 9 ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë

‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®—¥æ‘¡æå¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

‰«â‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√®–‰¥â°”Àπ¥

¡“µ√“ 43 „Àââ√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·Ààß™“µ‘ æ.». 2517 „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ¬—ß§ß„™â∫—ß§—∫µàÕ‰ª‰¥â‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âßµàÕæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡«âπ·µà√–‡∫’¬∫∑’Ë

§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ 16 ®–‰¥â°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 59

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ≈‡Õ° ™«≈‘µ ¬ß„®¬ÿ∑∏

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ : ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ „π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ °“√„Àâª√–™“™π

¡’‚Õ°“ °«â“ß¢«“ß„π°“√‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√µà“ß Ê ¢Õß√—∞‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ ‡æ◊ËÕ∑’Ëª√–™“™π

®– “¡“√∂· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–„™â ‘∑∏‘∑“ß°“√‡¡◊Õß‰¥â‚¥¬∂Ÿ°µâÕß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß Õ—π‡ªìπ °“√ àß‡ √‘¡„Àâ¡’

§«“¡‡ªìπ√—∞∫“≈‚¥¬ª√–™“™π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¡§«√°”Àπ¥„Àâª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘‰¥â√âŸ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‚¥¬

¡’¢âÕ¬°‡«âπÕ—π‰¡àµâÕß‡ªî¥‡º¬∑’Ë·®âß™—¥·≈–®”°—¥‡©æ“–¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÀ“°‡ªî¥‡º¬·≈â«®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

µàÕª√–‡∑»™“µ‘À√◊ÕµàÕª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠¢Õß‡Õ°™π ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕæ—≤π“√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬„Àâ¡—Ëπ§ß·≈–®–

¬—ßº≈„Àâª√–™“™π¡’‚Õ°“ √Ÿâ∂÷ß ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßµπÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë  ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–ª°ªí°√—°…“ª√–‚¬™πå¢Õßµπ‰¥âÕ’°

ª√–°“√Àπ÷Ëß¥â«¬  ª√–°Õ∫°—∫ ¡§«√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

‰ªæ√âÕ¡°—π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254060

‡¢’¬π∑’Ë   (√–∫ÿ ∂“π∑’Ë‡¢’¬π/∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ‡¢’¬π)

«—π∑’Ë    22    æƒ…¿“§¡   2544

‡√◊ËÕß ¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

‡√’¬π ª√–∏“π Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß

¢â“æ‡®â“       π“¬‰∑¬   √—°¥’       µ”·Àπàß/Õ“™’æ           √“…Æ√µ”∫≈Àâ«¬¢“·¢âß

Õ¬Ÿà∫â“π‡≈¢∑’Ë    5    µ”∫≈      Àâ«¬¢“·¢âß      Õ”‡¿Õ      Àâ«¬¢“·¢âß      ®—ßÀ«—¥      Õÿ∑—¬∏“π’

‚∑√»—æ∑å    0 9999 9999    ¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õµ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

1.  —≠≠“·≈–‡Õ° “√ª√–°«¥√“§“°“√®—¥´◊ÈÕ§√ÿ¿—≥±å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢Õß Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß

‡¥◊Õπ ¡°√“§¡ ªï 2544

2. √“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ª√–®”‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2544 ¢Õß Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß

3. ¢Õ ”‡π“‡Õ° “√∑—Èß Õß√“¬°“√

4.

æ√âÕ¡π’È¢â“æ‡®â“‰¥â àß‡ß‘π®”π«π.............................................∫“∑ ‡æ◊ËÕ™”√–‡ªìπ§à“∏√√¡‡π’¬¡

°“√§—¥ ”‡π“¡“¥â«¬·≈â«

®÷ß‡√’¬π¡“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâµ“¡§«“¡ª√– ß§å¢Õß¢â“æ‡®â“µàÕ‰ª

¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ

(≈ß™◊ËÕ) ‰∑¬  √—°¥’

(π“¬‰∑¬   √—°¥’)

.............................................

............................................

........................................

....................................................................

....................................................................

.............. .................................. .................................. ......................................

...............................

..........................................................................................................................................

..................................

........................

µ—«Õ¬à“ß°“√‡¢’¬π§”¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

.........................................................................................................................................

.....................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 61

µ—«Õ¬à“ß°“√‡¢’¬π§”√âÕß‡√’¬π

‡¢’¬π∑’Ë   (√–∫ÿ ∂“π∑’Ë‡¢’¬π/∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ‡¢’¬π)

«—π∑’Ë    22    ¡‘∂ÿπ“¬π   2544

‡√◊ËÕß √âÕß‡√’¬π Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß

‡√’¬π ª√–∏“π°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

¢â“æ‡®â“       π“¬‰∑¬   √—°¥’       µ”·Àπàß/Õ“™’æ           √“…Æ√µ”∫≈Àâ«¬¢“·¢âß

Õ¬Ÿà∫â“π‡≈¢∑’Ë    5    µ”∫≈      Àâ«¬¢“·¢âß      Õ”‡¿Õ      Àâ«¬¢“·¢âß      ®—ßÀ«—¥      Õÿ∑—¬∏“π’

‚∑√»—æ∑å     0 9999 9999     ¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√âÕß‡√’¬π Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß«à“ ‰¥â°√–∑”°“√ΩÉ“Ωóπ‰¡àªØ‘∫—µ‘

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ‡°’Ë¬«°—∫°√≥’‡æ‘°‡©¬‰¡àæ‘®“√≥“§”¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¢Õß¢â“æ‡®â“

¥â«¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 æƒ…¿“§¡ 2544 ¢â“æ‡®â“‰¥â„™â ‘∑∏‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 ¢Õ¥Ÿ‡Õ° “√®”π«π 2 √“¬°“√ (¥—ß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡ ”‡π“§”¢Õ¢Õß¢â“æ‡®â“∑’Ë·π∫¡“æ√âÕ¡π’È) ®“°

Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß ·≈–¢â“æ‡®â“‰¥âµ‘¥µ“¡∑«ß∂“¡∑’Ë Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß Õ’°À≈“¬§√—Èß §√—Èß ÿ¥∑â“¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15

¡‘∂ÿπ“¬π 2544 ·µà Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√æ‘®“√≥“„¥ Ê „Àâ·°à¢â“æ‡®â“ ‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈ ¢â“æ‡®â“

‡ÀÁπ«à“ Õ∫µ. Àâ«¬¢“·¢âß ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë≈à“™â“ ®ß„®‡æ‘°‡©¬·≈–‰¡à„Àâ§«“¡ –¥«°·°à¢â“æ‡®â“„π°“√√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√¥—ß°≈à“«

®÷ß‡√’¬π¡“‡æ◊ËÕ‚ª√¥æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâµ“¡§«“¡ª√– ß§å¢Õß¢â“æ‡®â“µàÕ‰ª

¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ

(≈ß™◊ËÕ) ‰∑¬  √—°¥’

(π“¬‰∑¬   √—°¥’)

.........................................................

.........................................

............................................ ..................................................................

............. .................................. ................................. ...................................

...................................

...................................

........................

µ—«Õ¬à“ß°“√‡¢’¬π§”√âÕß‡√’¬π

..........................

...............................

....

.......................... ..........................

....................... ..........................

..........................

.....



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254062

‡¢’¬π∑’Ë   (√–∫ÿ ∂“π∑’Ë‡¢’¬π/∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ‡¢’¬π)

«—π∑’Ë    22    ¡‘∂ÿπ“¬π   2544

‡√◊ËÕß Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß‡∑»∫“≈µ”∫≈‡¡◊Õß‡¥‘¡

‡√’¬π ª√–∏“π°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

¢â“æ‡®â“       π“¬ ß∫     · «ß¢à“«   µ”·Àπàß/Õ“™’æ   ºŸâ®—¥°“√∫√‘…—∑ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ®”°—¥

Õ¬Ÿà∫â“π‡≈¢∑’Ë    5    µ”∫≈      ‡¡◊Õß‡¥‘¡        Õ”‡¿Õ      ‡¡◊Õß‡¥‘¡         ®—ßÀ«—¥      ∑Õß∫ÿ√’

‚∑√»—æ∑å 0 1234 5678 ¡’§«“¡ª√– ß§å¢ÕÕÿ∑∏√≥å§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß‡∑»∫“≈µ”∫≈

‡¡◊Õß‡¥‘¡

¥â«¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 æƒ…¿“§¡ 2544 ¢â“æ‡®â“‰¥â„™â ‘∑∏‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß

√“™°“√ æ.». 2540 ¢Õ¥Ÿ‡Õ° “√®”π«π 2 √“¬°“√ ®“°‡∑»∫“≈µ”∫≈‡¡◊Õß‡¥‘¡ ¥—ß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡ ”‡π“

§”¢Õ∑’Ë·π∫¡“æ√âÕ¡π’È µàÕ¡“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 æƒ…¿“§¡ 2544 ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡¡◊Õß‡¥‘¡‰¥â¡’§” —ËßªØ‘‡ ∏‰¡àÕπÿ≠“µ

„Àâµ√«®¥Ÿ‡Õ° “√∑—Èß Õß√“¬°“√¥—ß°≈à“« ‚¥¬„Àâ‡Àµÿº≈«à“ ‡ªìπ‡Õ° “√≈—∫¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–°“√‡ªî¥‡º¬

®–∑”„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ™’«‘µÀ√◊Õ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·°à∫ÿ§§≈  ¥—ß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡ ”‡π“Àπ—ß ◊ÕªØ‘‡ ∏

¢Õß‡∑»∫“≈µ”∫≈‡¡◊Õß‡¥‘¡ ∑’Ë·π∫¡“æ√âÕ¡π’È

¢â“æ‡®â“®÷ß¢Õ„™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß‡∑»∫“≈µ”∫≈‡¡◊Õß‡¥‘¡  µ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 µàÕ§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

®÷ß‡√’¬π¡“‡æ◊ËÕ‚ª√¥æ‘®“√≥“

¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ

(≈ß™◊ËÕ)  ß∫  · «ß¢à“«

(π“¬ ß∫  · «ß¢à“«)

.........................................................

.........................................

................................................ ................................................................

............. ................................. .................................. ..................................

............................

....................................

...............................

µ—«Õ¬à“ß°“√‡¢’¬π§”Õÿ∑∏√≥å

...................................

........................................

...... .......................................

.................................................................

...................... .......................................................................

.....................................................................................

...................................

....................................



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 63

µ—«Õ¬à“ß§”«‘π‘®©—¬

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

„π‡√◊ËÕßµà“ß Ê



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254064

§”«‘π‘®©—¬§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

∑’Ë  § 6/2546

‡√◊ËÕß Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å

‡ß‘π§à“∑¥·∑πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å∑’Ë∂Ÿ°‡«π§◊π·≈–·ºπ∑’Ë°àÕ √â“ß

----------------------

ºŸâÕÿ∑∏√≥å : π“¬°¡≈»—°¥‘Ïœ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ : °√¡∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ (°√¡‚¬∏“∏‘°“√ ‡¥‘¡)

Õÿ∑∏√≥å‡√◊ËÕßπ’È‰¥â§«“¡«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å Õ“™’æ∑π“¬§«“¡ ¡’Àπ—ß ◊Õ ≈ß«—π∑’Ë 19  ‘ßÀ“§¡ 2545 ∂÷ß

Õ∏‘∫¥’°√¡‚¬∏“∏‘°“√ (‡¥‘¡) ¢Õ ”‡π“√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å‡ß‘π§à“∑¥·∑π

Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬åµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥‡¢µ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥∑’Ë∑’Ë®–‡«π§◊π„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õ∫“ß°√«¬

Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ‡¢µµ≈‘Ëß™—π ‡¢µ¿“…’‡®√‘≠ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ æ.». 2542  (‚§√ß°“√°àÕ √â“ß

 –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ ∫√‘‡«≥«—¥π§√Õ‘π∑√å·≈–∂ππµàÕ‡™◊ËÕ¡ “¬µ‘«“ππ∑å-‡æ™√‡°…¡-√—µπ“∏‘‡∫»√å)

·≈–·ºπ∑’Ë°àÕ √â“ß´÷Ëß§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å√“§“§à“µÕ∫·∑πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬åµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“

°”Àπ¥‡¢µ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥∑’Ë∑’Ë®–‡«π§◊π„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õ∫“ß°√«¬ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ‡¢µµ≈‘Ëß™—π

‡¢µ¿“…’‡®√‘≠ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ æ.». 2542 ‰¥â„™âæ‘®“√≥“ ·µà°√¡‚¬∏“∏‘°“√ (‡¥‘¡) ‰¡à·®âß„Àâ∑√“∫«à“  “¡“√∂

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¢Õ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ºŸâÕÿ∑∏√≥å‰¥â√âÕß‡√’¬π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√«à“°√¡‚¬∏“∏‘°“√

(‡¥‘¡) ‰¡à·®âßµÕ∫·µàÕ¬à“ß„¥ µàÕ¡“°√¡∑“ßÀ≈«ß™π∫∑¡’Àπ—ß ◊Õ ¥à«π∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë §§ 0701.3/292 ≈ß«—π∑’Ë 15

æƒ»®‘°“¬π 2545 ·®âßºŸâÕÿ∑∏√≥å«à“‡π◊ËÕß®“°¡’æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‚Õπ°‘®°“√∫√‘À“√·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π

√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». 2545 ¡’º≈∫—ß§—∫„™âµ—Èß·µà«—π∑’Ë

9 µÿ≈“§¡ 2545 ‡ªìπº≈„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«‰ªÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢Õß°√¡∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ·≈–

°√¡∑“ßÀ≈«ß™π∫∑æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ √“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åœ ¥—ß°≈à“«

‰¡à “¡“√∂®—¥ àß„Àâ‰¥â ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡Õ° “√∑’Ë‡ªìπ§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åœ ∑’Ë‡ πÕ√—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß§¡π“§¡‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥åœ ·≈–‡ªìπ‡√◊ËÕß≈—∫¢Õß∑“ß√“™°“√∑’ËÀ“°

‡ªî¥‡º¬·≈â«Õ“®®–∑”„Àâ°“√‡«π§◊π‰¡à ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å‡¢â“‡°≥±åµ“¡¡“µ√“ 15 «√√§Àπ÷Ëß (2) ·≈– (3)

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540  à«π·ºπ∑’Ë∑’Ë§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åœ

„™âª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“π—Èπ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÀ“°‡ªî¥‡º¬·≈â«®–∑”„Àâ°“√‡«π§◊π‰¡àÕ“® ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

‰¥â‡™àπ°—π



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 65

ºŸâÕÿ∑∏√≥å¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ 2545 ∂÷ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õÿ∑∏√≥å

§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«‚¥¬„Àâ‡Àµÿº≈«à“ªí®®ÿ∫—π°“√‡«π§◊πµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¥—ß°≈à“«

‰¥â¥”‡π‘π°“√‡ √Á® ‘Èπ ¡’°“√°àÕ √â“ß∂ππ·≈–‡ªî¥„Àâª√–™“™π„™âÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√·≈â«

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫

„™â°ÆÀ¡“¬‰¥âæ‘®“√≥“§”Õÿ∑∏√≥å Àπ—ß ◊Õ™’È·®ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å≈ß«—π∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2546  √ÿª‰¥â«à“

ºŸâÕÿ∑∏√≥å‡ªìπºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®®“°ºŸâ∂Ÿ°‡«π§◊π®”π«π 43 √“¬ ∑’Ë‰¥â¬◊ËπÕÿ∑∏√≥å‡ß‘π§à“∑¥·∑πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

∑’Ë∂Ÿ°‡«π§◊πµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥‡¢µ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥∑’Ë∑’Ë®–‡«π§◊π„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õ∫“ß°√«¬ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß

®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ‡¢µµ≈‘Ëß™—π ‡¢µ¿“…’‡®√‘≠ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ æ.».‹ 2537 µàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

‡¡◊ËÕªï æ.». 2540 ·µà¬—ß‰¡à‰¥â√—∫°“√«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬∑—Èß Ê ∑’Ë√“¬Õ◊Ëπ Ê

°≈ÿà¡Õ◊Ëπ Ê  ª√–¡“≥ 100 √“¬ ´÷Ëß∂Ÿ°‡«π§◊πµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“°”Àπ¥‡¢µ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥∑’Ë∑’Ë®–‡«π§◊π„π

∑ââÕß∑’ËÕ”‡¿Õ∫“ß°√«¬ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ‡¢µµ≈‘Ëß™—π ‡¢µ¿“…’‡®√‘≠ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ æ.». 2542

(‚§√ß°“√°àÕ √â“ß –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ ∫√‘‡«≥«—¥π§√Õ‘π∑√å ·≈–∂ππµàÕ‡™◊ËÕ¡ “¬µ‘«“ππ∑å-‡æ™√‡°…¡-

√—µπ“∏‘‡∫»√å) ¬◊Ëπ™â“°«à“ª√–¡“≥ 3 ªï  ·µà‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬‰ª·≈â«  ºŸâÕÿ∑∏√≥åµâÕß°“√∑√“∫

À≈—°‡°≥±å°”Àπ¥‡ß‘π§à“∑¥·∑π∑’Ë¥‘π∑’Ë§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åœ  °”Àπ¥„Àâ°—∫ºŸâÕÿ∑∏√≥å·µà≈–√“¬ ‡æ◊ËÕ

π”¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π«à“°“√°”Àπ¥‡ß‘π§à“∑¥·∑π®–¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡À√◊Õ‡ªìπ°“√°”Àπ¥„π≈—°…≥–∑’Ë

‡ªìπ°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘µàÕ∫ÿ§§≈À√◊Õ‰¡à °“√‰¡à‡ªî¥‡º¬∑”„Àâ¢“¥§«“¡‚ª√àß„ „π°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–Õ“®‡ªìπ‡Àµÿ

„Àâ‰¡à “¡“√∂„™â ‘∑∏‘µ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

°√¡∑“ßÀ≈«ß™π∫∑‰¥â àßºŸâ·∑π¡“™’È·®ßæ√âÕ¡ àß ”‡π“√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“

Õÿ∑∏√≥å‡ß‘π§à“∑¥·∑πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å∑’Ë∂Ÿ°‡«π§◊πµ“¡‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«·≈–·ºπ∑’Ë¡“‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√

æ‘®“√≥“¥â«¬ √ÿª§«“¡‰¥â«à“ ¢≥–π’È°“√‡«π§◊πµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“œ ¥—ß°≈à“«‡ √Á® ‘Èπ·≈â« ∑“ß°“√ ‰¥â∑”°“√

°àÕ √â“ß∂ππµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“œ ∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–∫“ß à«π°àÕ √â“ß‡ √Á®‰¥â‡ªî¥„Àâ„™â·≈â«  ”À√—∫√“¬ß“π°“√

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åœ ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“§”¢ÕÕÿ∑∏√≥å‡ß‘π§à“∑¥·∑πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

¢ÕßºŸâ∂Ÿ°‡«π§◊πµ“¡‚§√ß°“√¥—ß°≈à“« ´÷Ëß¡’°“√æ‘®“√≥“«à“Õÿ∑∏√≥å™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬À√◊Õ‰¡à  °“√Õÿ∑∏√≥å

¢Õ‡æ‘Ë¡‡ß‘π§à“∑¥·∑π®–√—∫øíß‰¥âÀ√◊Õ‰¡à‚¥¬®–æ‘®“√≥“§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∂÷ß‡ß‘π§à“∑¥·∑πÕ“§“√‚√ß‡√◊Õπ·≈–

 ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß æ◊™º≈ ‰¡â¬◊πµâπ §à“√◊ÈÕ¬â“¬µà“ß Ê ‡™àπ ¡‘‡µÕ√å‰øøÑ“ ¡“µ√«—¥πÈ”ª√–ª“ ‚∑√»—æ∑å œ≈œ ‡¡◊ËÕ

§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“·≈â«®–µâÕßπ”º≈°“√æ‘®“√≥“‡ πÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬„π¢≥–π—Èπ‡æ◊ËÕ

æ‘®“√≥“ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßª√“°Ø«à“¡’®”π«ππâÕ¬√“¬∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬‰¥â«‘π‘®©—¬·≈â« „π°√≥’

∑’Ë≈à“™â“∑“ß√“™°“√°Á®–®à“¬¥Õ°‡∫’È¬„Àâ  ‡Àµÿº≈Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß‡π◊ËÕß®“°°“√°√–∑”¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å‡ªìπ°“√

°√–∑∫‡©æ“–√“¬‰¡à‰¥â°√–∑∫µàÕ “∏“√≥– ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡©æ“– à«π·ºπ∑’Ë°àÕ √â“ß‡ªìπº—ß·π«‡¢µ‡«π§◊π´÷Ëß

‡ªìπ√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë„™â„π°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åœ ®÷ß‡ªî¥‡º¬‰¥â µàÕ¡“ºŸâ·∑π°√¡

∑“ßÀ≈«ß™π∫∑∑’Ë¡“™’È·®ß¥â«¬«“®“ ¡’Àπ—ß ◊Õ ∑’Ë §§ 0701.03/0028 ≈ß«—π∑’Ë 4 ¡’π“§¡ 2546 ™’È·®ß

¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ √ÿª§«“¡‰¥â«à“ „π°“√Õÿ∑∏√≥å‡ß‘π§à“∑¥·∑ππ’È¡’ºŸâÕÿ∑∏√≥å∑—ÈßÀ¡¥ª√–¡“≥ 1,000 §π‡»…

‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡®÷ß¡’®”π«π¡“° ºŸâÕÿ∑∏√≥å§«√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß√“¬Õ◊Ëπ Ê ‡©æ“–∑’ËÕ¬Ÿà„π≈–·«°„°≈â‡§’¬ß∑’Ë¡’

 ¿“æ∑”‡≈∑’Ëµ—Èß∑’Ë‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π   ”À√—∫‡Õ° “√√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡∂◊Õ«à“‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡‡ÀÁπ¢Õß

§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åœ ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¢Õß√—∞¡πµ√’‡∑à“π—Èπ



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254066

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–

°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“  ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡Õÿ∑∏√≥å‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ªìπ

ºŸâ®—¥∑”¢÷Èπµ“¡√–‡∫’¬∫À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«à“¥â«¬°“√‡«π§◊πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å æ.». 2530

·≈–·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡  ¡‘„™à‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÀπà«¬√“™°“√Õ“®¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬‰¥â  ·≈–°“√‡«π§◊πµ“¡

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“œ ¥—ß°≈à“«‰¥â‡ √Á® ‘Èπ·≈â« ∑“ß°“√‰¥â∑”°“√°àÕ √â“ß∂ππµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“œ ∑—ÈßÀ¡¥·≈–

∫“ß à«π °àÕ √â“ß‡ √Á®‰¥â‡ªî¥„Àâ„™â·≈â« ©–π—Èπ °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«®÷ß‰¡àÕ“®∑”„Àâ°“√‡«π§◊π‰¡à ”‡√Á®µ“¡

«—µ∂ÿª√– ß§å ¥—ß∑’Ë°√¡∑“ßÀ≈«ß™π∫∑°≈à“«Õâ“ß ·≈–°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«πÕ°®“°®–‡ªìπ

ª√–‚¬™πåµàÕºŸâÕÿ∑∏√≥å·≈â« ¬—ß∑”„Àâ°√¡∑“ßÀ≈«ß™π∫∑‰¥â√—∫§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ«à“‰¥âªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡‚ª√àß„ 

·≈–¡’§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥´÷Ëß§π∑—Ë«‰ª “¡“√∂µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µàÕ°√≥’π’È‰¥â  πÕ°®“°π’È‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“√“¬≈–‡Õ‘’¬¥„π√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«

´÷Ëß‡ªìπ√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë¡’™◊ËÕπ“¡ °ÿ≈¢Õß§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åœ ¡’°“√ √ÿª¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ™◊ËÕ

ºŸâÕÿ∑∏√≥å §«“¡‡ÀÁπ·≈–¡µ‘¢Õß°√√¡°“√ ‚©π¥‡≈¢∑’Ë ·ª≈ß‡≈¢∑’Ë ‡≈¢∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®”‡ªìπµâÕß

π”¡“„™â„π°“√∑”§«“¡‡ÀÁπ„π°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å‰¡à„™à‡ªìπ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”¿“¬„πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

„π°“√¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥ ¥—ßπ—Èπ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡Õÿ∑∏√≥å®÷ß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªî¥‡º¬‰¥â

©–π—Èπ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ 35 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡  °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

®÷ß«‘π‘®©—¬„Àâ°√¡∑“ßÀ≈«ß™π∫∑‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡Õÿ∑∏√≥åæ√âÕ¡√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µâÕß„Àâ·°àºŸâÕÿ∑∏√≥å

À—«Àπâ“§≥–∑’Ë 1

(»“ µ√“®“√¬å «‘‡™’¬√  «—≤π§ÿ≥)

°√√¡°“√

(π“ß·πàßπâÕ¬  «‘»«‚¬∏‘π)

°√√¡°“√

(π“¬ ¡™“¬  ÀÕ¡≈ÕÕ)

°√√¡°“√

(π“¬¢®—¥¿—¬  ∫ÿ√ÿ…æ—≤πå)

°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ”π«πÕÿ∑∏√≥å

(π“¬¥‘‡√°  ÿπ∑√‡°µÿ)

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ «—π∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2546



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 67

§”«‘π‘®©—¬§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

∑’Ë  § 51/2546

‡√◊ËÕß   Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√‡ªîî¥´Õß√“§“

----------------------

ºŸâÕÿ∑∏√≥å : π“¬ªî¬©—µ√œ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ : Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈·´ß∫“¥“≈

Õÿ∑∏√≥å‡√◊ËÕßπ’È‰¥â§«“¡«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å ¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2546 ∂÷ßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π
µ”∫≈·´ß∫“¥“≈¢Õµ√«®¥Ÿ ·≈–¢Õ§—¥ ”‡π“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∫—π∑÷°¢Õß§≥–°√√¡°“√‡ªî¥´Õß√“§“‚§√ß°“√
®â“ß‡À¡“°àÕ √â“ß∂ππ§Õπ°√’µ‡ √‘¡‡À≈Á° À¡Ÿà∑’Ë 1 ·≈–À¡Ÿà∑’Ë 13 µ”∫≈·´ß∫“¥“≈ Õ”‡¿Õ ¡‡¥Á® ®—ßÀ«—¥
°“Ã ‘π∏ÿå

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈·´ß∫“¥“≈ ¡’Àπ—ß ◊Õ ∑’Ë °  74301/339 ≈ß«—π∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2546
ªØ‘‡ ∏°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡§”¢Õ¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å ‚¥¬„Àâ‡Àµÿº≈«à“ ç‰¡à “¡“√∂‡ªî¥‡º¬‰¥â ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ
‡Õ° “√ ”§—≠¢Õß∑“ß√“™°“√é

Õÿ∑∏√≥å®÷ß¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ 2546 ∂÷ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õÿ∑∏√≥å
§” —Ëß¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈·´ß∫“¥“≈ ∑’Ë‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√
∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“§”Õÿ∑∏√≥å §”™’È·®ß¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å  ·≈–‡Õ° “√µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â« ‰¥â§«“¡«à“
ºŸâÕÿ∑∏√≥å„™â ‘∑∏‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ¢Õ„ÀâÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
·´ß∫“¥“≈ ‡ªî¥‡º¬ª√–°“» Õ∫√“§“ ·≈–∫—π∑÷°¢Õß§≥–°√√¡°“√‡ªî¥´Õß√“§“‚§√ß°“√®â“ß‡À¡“°àÕ √â“ß∂ππ
§Õπ°√’µ‡ √‘¡‡À≈Á° À¡Ÿà∑’Ë 1 µ”∫≈·´ß∫“¥“≈ Õ”‡¿Õ ¡‡¥Á® ®—ßÀ«—¥°“Ã ‘π∏ÿå ·≈–‚§√ß°“√®â“ß‡À¡“°àÕ √â“ß
∂ππ§Õπ°√’µ‡ √‘¡‡À≈Á° À¡Ÿà∑’Ë 13 µ”∫≈·´ß∫“¥“≈ Õ”‡¿Õ ¡‡¥Á® ®—ßÀ«—¥°“Ã ‘π∏ÿå √«¡ 2 ‚§√ß°“√ Õß§å°“√
∫√‘À“√ à«πµ”∫≈·´ß∫“¥“≈æ‘®“√≥“·≈â«  ¡’§” —Ëß„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡©æ“–√“¬°“√∑’Ë‡ªìπª√–°“»
 Õ∫√“§“·≈–¡’§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬∫—π∑÷°¢Õß§≥–°√√¡°“√‡ªî¥´Õß√“§“∑—Èß Õß‚§√ß°“√ ‚¥¬Õâ“ß‡Àµÿº≈«à“
ç‡ªìπ‡Õ° “√ ”§—≠¢Õß∑“ß√“™°“√é

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√
∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“  ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å¢Õ„Àâ‡ªî¥‡º¬‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√
®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß‚§√ß°“√°àÕ √â“ß∂ππ ́ ÷Ëß‡ªìπ‚§√ß°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§∑’ËÕß§å°√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254068

‚¥¬µ√ß‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ßÀ≈—°°“√∫√‘À“√ß“πª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¥’ ª√–™“™π¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫
°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß„π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ Õ’°∑—Èß¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‡¢â“√à«¡µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§«“¡‚ª√àß„ „π
°“√∫√‘À“√ß“π¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ °“√¥”‡π‘π°“√®—¥ ◊́ÈÕ®—¥®â“ß‚§√ß°“√°àÕ √â“ß∂ππ¢Õß
Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈·´ß∫“¥“≈¥—ß°≈à“«∑’Ë·≈â«‡ √Á®„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ  ®÷ßµâÕß‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ
ª√–™“™π‡¢â“µ√«® Õ∫‰¥â  ”À√—∫°√≥’µ“¡Õÿ∑∏√≥åπ’È ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπª√–‡¥Áπ„ÀâÕÿ∑∏√≥å §◊Õ ∫—π∑÷°¢Õß
§≥–°√√¡°“√‡ªî¥´Õß√“§“‚§√ß°“√®â“ß‡À¡“°àÕ √â“ß∂ππ§Õπ°√’µ‡ √‘¡‡À≈Á°„πÀ¡Ÿà∑’Ë 1 ·≈–À¡Ÿà∑’Ë 13 µ”∫≈
·´ß∫“¥“≈  Õ—π‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë®—¥∑”¢÷Èπ„π°√–∫«π°“√¢—ÈπµÕπ°“√æ‘®“√≥“º≈ ‡¡◊ËÕ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
ª√“°Ø«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å„™â ‘∑∏‘¢Õ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«ππ’È¿“¬À≈—ß∑’Ë‡ √Á® ‘Èπ°“√æ‘®“√≥“°“√ Õ∫√“§“ ·≈–„π°“√
®—¥∑”∫—π∑÷°¢Õß§≥–°√√¡°“√‡ªî¥´Õß√“§“¡’«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ §◊Õ §≥–°√√¡°“√‡ªî¥´Õß√“§“‰¥â‡ªî¥´Õß„∫‡ πÕ√“§“
·≈–Õà“π·®âß√“§“·≈–∫—≠™’√“¬°“√‡Õ° “√À≈—°∞“πµà“ß Ê ¢ÕßºŸâ‡ πÕ√“§“∑ÿ°√“¬‚¥¬‡ªî¥‡º¬ µ“¡«—π ‡«≈“
·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥ À≈—ß®“°π—Èπ§≥–°√√¡°“√‡ªî¥´Õß√“§“‰¥âæ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°ß“π®â“ß ·≈–®—¥∑”∫—π∑÷°
√“¬ß“πº≈°“√æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°ß“π®â“ß∑’Ë∂Ÿ°µâÕßµ√ßµ“¡√–‡∫’¬∫·≈–À≈—°‡°≥±å æ√âÕ¡®—¥∑”§«“¡‡ÀÁπ
‡ πÕµàÕºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß®â“ß §≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ ∫—π∑÷°√“¬ß“π
¢Õß§≥–°√√¡°“√ Õ∫√“§“¥—ß°≈à“« ¡’≈—°…≥–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπº≈°“√æ‘®“√≥“∑’Ë¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕ‡Õ°™π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕßµ“¡π—¬¡“µ√“ 9 (1) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ·≈–ª√–°“»¢Õß
§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√≈ß«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2541 ´÷Ëß¡’º≈∫—ß§—∫„ÀâÀπà«¬ß“πµâÕß®—¥
‡µ√’¬¡¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“« ‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â ¥—ßπ—Èπ ‡Àµÿº≈∑’ËÀπà«¬ß“πÕâ“ß‡æ◊ËÕ‰¡à‡ªî¥‡º¬
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ®÷ß‰¡àÕ“®√—∫øíß‰¥â ·≈–§” —Ëß‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈·´ß∫“¥“≈
∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ§” —Ëß∑’Ë‰¡à™Õ∫¥â«¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

©–π—Èπ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ 35 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540
§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ·≈–°“√∫—ß§—∫„™â
°ÆÀ¡“¬ ®÷ß¡’§”«‘π‘®©—¬„ÀâÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈·´ß∫“¥“≈‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡§”¢Õæ√âÕ¡∑—Èß√—∫√Õß

 ”‡π“∂Ÿ°µâÕß·°àºŸâÕÿ∑∏√≥å

À—«Àπâ“§≥–∑’Ë 4
(π“¬«—≤π“  √—µπ«‘®‘µ√)

°√√¡°“√
(π“¬‡√«—µ√  ©Ë”‡©≈‘¡)

°√√¡°“√
(π“¬®”πß  ‡©≈‘¡©—µ√)

°√√¡°“√
(»“ µ√“®“√¬å  ÿ√æ≈  π‘µ‘‰°√æ®πå)

°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ”π«πÕÿ∑∏√≥å

(π“¬¥”√ß§å  ∫ÿ≠¬◊π)

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ «—π∑’Ë 25 °√°Æ“§¡ 2546



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 69

§”«‘π‘®©—¬§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

∑’Ë  § 83/2546

‡√◊ËÕß Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ àà«πµ”∫≈ªß¬“ß§°

®—ßÀ«—¥≈”ª“ß ‡°’Ë¬«°—∫‡Õ° “√ß∫ª√–¡“≥·≈–Æ’°“‡∫‘°‡ß‘π

----------------------

ºŸâÕÿ∑∏√≥å : π“¬Õÿ∫≈œ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ : Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§° ®—ßÀ«—¥≈”ª“ß

Õÿ∑∏√≥å‡√◊ËÕßπ’È‰¥â§«“¡«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å ´÷Ëß‡ªìπ ¡“™‘° ¿“Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§° Õ”‡¿Õ

Àâ“ß©—µ√ ®—ßÀ«—¥≈”ª“ß ¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π 2546 ∂÷ßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§°

¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¥—ßπ’È

1. √“¬°“√‚Õπß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ ª√–®”ªï 2545

2. Æ’°“‡∫‘°‡ß‘πµ“¡ß∫ª√–¡“≥

2.1 Æ’°“‡∫‘°‡ß‘π«—π∑”∫ÿ≠

2.2 Æ’°“‡∫‘°‡ß‘π«—π‡¥Á°

2.3 Æ’°“‡∫‘°‡ß‘πß“π«—π –‚µ°™â“ß

2.4 Æ’°“‡∫‘°‡ß‘π§à“®—¥´◊ÈÕµâπ‰¡â

2.5 Æ’°“‡∫‘°‡ß‘π§à“®—¥´◊ÈÕª≈“ - ‰°à

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§° ¡’Àπ—ß ◊Õ∑’Ë ≈ª 76001/440 ≈ß«—π∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ 2546 ªØ‘‡ ∏

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡§”¢Õ ‚¥¬„Àâ‡Àµÿº≈«à“ ‡ªìπ°“√¢Õ®”π«πÀ≈“¬√“¬°“√·≈–®”π«π¡“° ª√–°Õ∫

°—∫ºŸâ¢Õ‰¡à√–∫ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

ºŸâÕÿ∑∏√≥å®÷ß¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ 2546 ∂÷ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254070

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√

∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‰¥âæ‘®“√≥“§”Õÿ∑∏√≥å·≈–‡Àµÿº≈„π°“√‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√

 à«πµ”∫≈ªß¬“ß§°ª√–°Õ∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¢Õ„Àâ®—¥ àß¡“·≈â« ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßøíß‰¥â«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥åµâÕß°“√

∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√‚Õπß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ ª√–®”ªï 2545 ·≈–Æ’°“°“√‡∫‘°®à“¬‡ß‘π‡æ◊ËÕ

µ√«® Õ∫°“√∫√‘À“√ß“π¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§° Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§° ·®âß«à“

ª√–°“»°“√‚Õπß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ ª√–®”ªï 2545 ‰¥âªî¥ª√–°“»‚¥¬‡ªî¥‡º¬‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π∑√“∫ ≥ ªÑ“¬

ª√–°“»¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§° „π°“√¢Õ¥Ÿ·≈–¢Õ§—¥ ”‡π“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“« ºŸâ¢Õ “¡“√∂

µ√«®¥Ÿ‰¥âµ“¡ªÑ“¬À√◊Õ®ÿ¥∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡æ√“–¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡Õ° “√∑’ËµâÕß‡ªî¥‡º¬„Àâª√–™“™π

∑√“∫Õ¬Ÿà·≈â« ‰¡à®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß¢Õ§—¥ ”‡π“·µàÕ¬à“ß„¥  à«πÆ’°“‡∫‘°‡ß‘πµ“¡ß∫ª√–¡“≥ ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë

ª√–™“™πÕ“®¢Õ¥Ÿ‰¥â µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ¡“µ√“ 11 «√√§Àπ÷Ëß ·µà‡π◊ËÕß®“°

ºŸâ¢Õ¢Õ‡Õ° “√®”π«π¡“°®÷ß‡ªìπ¥ÿ≈æ‘π‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë®–„ÀâÀ√◊Õ‰¡à°Á‰¥â

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡  °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√

∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬ æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√√“¬°“√∑’Ë 1 ª√–°“»°“√‚Õπß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ ª√–®”ªï

2545 ¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§° ∂◊Õ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫·ºπß“π ‚§√ß°“√ ·≈–

ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªï¢Õßªï∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√ µ“¡¡“µ√“ 9 «√√§Àπ÷Ëß (3) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ´÷ËßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß®—¥‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â ·≈–µ“¡¡“µ√“

9 «√√§ “¡ ∫—≠≠—µ‘«à“ ∫ÿ§§≈‰¡à«à“®–¡’ à«π‰¥â‡ ’¬À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘¢Õµ√«®¥Ÿ ¢Õ ”‡π“À√◊Õ¢Õ ”‡π“

∑’Ë¡’§”√—∫√Õß∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â ºŸâÕÿ∑∏√≥å®÷ß¡’ ‘∑∏‘¢Õ§—¥ ”‡π“ª√–°“»°“√‚Õπ

ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ ª√–®”ªï 2545 ·¡â«à“®–¡’°“√ªî¥ª√–°“»·≈â«°Áµ“¡

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√√“¬°“√∑’Ë 2 ª√–°Õ∫¥â«¬ Æ’°“√‡∫‘°‡ß‘πµ“¡ß∫ª√–¡“≥·≈–‡Õ° “√·π∫‡ªìπ°“√Õπÿ¡—µ‘

‡∫‘°®à“¬‡ß‘π„π°“√¥”‡π‘πß“πµà“ß Ê ¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§° ́ ÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ¢Õ‡∫‘°

ºŸâµ√«® Õ∫ ºŸâÕπÿ¡—µ‘ ºŸâ√—∫‡ß‘π ®”π«π‡ß‘π ·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å°“√‡∫‘°‡ß‘π ¡‘„™à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞Õ“®¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬‰¥â µ“¡¡“µ√“ 15 «√√§Àπ÷Ëß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 °“√∑’ËÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§°‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“« ‚¥¬

Õâ“ß«à“‡ªìπ°“√¢Õß®”π«π¡“°·≈–‰¡à¡’‡Àµÿ ¡§«√π—Èπ ‡ÀÁπ«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å‡ªìπ ¡“™‘° ¿“Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π

µ”∫≈ªß¬“ß§° ́ ÷Ëß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫°“√„™â®à“¬‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§°

¬àÕ¡¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√∑’Ë®–¢Õµ√«®¥Ÿ·≈–¢Õ ”‡π“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“« ·¡â®–¢Õ®”π«π¡“°°Áµ“¡ ∑—Èßπ’È µ“¡

¡“µ√“ 11 «√√§Àπ÷Ëß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ·µà ”À√—∫‡Õ° “√·π∫∑â“¬

Æ’°“‡∫‘°‡ß‘πµ“¡ß∫ª√–¡“≥∫“ß√“¬°“√ Õ—π‰¥â·°à  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π  ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π  ”‡π“

Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ºŸâª√–°Õ∫°“√§â“ ·≈– ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ºŸâ‡ ’¬¿“…’ π—Èπ °“√

‡ªî¥‡º¬Õ“®‡ªìπ°“√√ÿ°≈È” ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬‰¡à ¡§«√ µ“¡¡“µ√“ 15 «√√§Àπ÷Ëß (5) ·Ààß

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 71

©–π—Èπ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ 35 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.».‹ 2540

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â

°ÆÀ¡“¬®÷ß¡’§”«‘π‘®©—¬„ÀâÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ªß¬“ß§°‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡§”¢Õ·°àºŸâÕÿ∑∏√≥å

‡«âπ·µà ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π  ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π  ”‡π“Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«

ºŸâª√–°Õ∫°“√§â“·≈– ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ºŸâ‡ ’¬¿“…’¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

À—«Àπâ“§≥–∑’Ë 2

(»“ µ√“®“√¬å »—°¥‘Ï   πÕß™“µ‘)

æ≈‡Õ° °√√¡°“√

        ( ÿæ‘∑¬å   «√Õÿ∑—¬)

°√√¡°“√

(ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å «‘∑¬“  µ—π ÿ«√√≥ππ∑å)

°√√¡°“√

(π“ß∏‘¥“  »√’‰ææ√√≥)

°√√¡°“√

(√Õß»“ µ√“®“√¬å  ¡§‘¥  ‡≈‘»‰æ±Ÿ√¬å)

°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ”π«πÕÿ∑∏√≥å

(π“¬¬ß¬ÿ∑∏  °ªî≈°“≠®πå)

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ «—π∑’Ë 4  ∏—π«“§¡ 2546



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254072

§”«‘π‘®©—¬§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

∑’Ë  § 66/2547

‡√◊ËÕß Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß‰¡à·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘ (°.æ. 7)

----------------------

ºŸâÕÿ∑∏√≥å : π“¬ ¡»—°¥‘Ïœ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ :  ”π—°ß“π °.æ.

Õÿ∑∏√≥å‡√◊ËÕßπ’È‰¥â§«“¡«à“ π“¬ ¡»—°¥‘Ïœ ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ µ”·Àπàßª≈—¥Õ”‡¿Õ (‡®â“æπ—°ß“π

ª°§√Õß 7) Õ”‡¿Õ°ÿ¥™ÿ¡ ®—ßÀ«—¥¬‚ ∏√ ¡’§”¢Õ≈ß«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2537 ∂÷ßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß¢Õ·°â‰¢«—π

‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥¢Õßµπ„π∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘ (°.æ.7) ®“°«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2500 ‡ªìπ«—π∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2500

°√¡°“√ª°§√Õß®÷ß¡’Àπ—ß ◊Õ∑’Ë ¡∑ 0303/22822 ≈ß«—π∑’Ë 4 °√°Æ“§¡ 2538   àß§”¢Õ·°â‰¢¥—ß°≈à“«„Àâ

 ”π—°ß“π °.æ. æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√

 ”π—°ß“π °.æ. ¡’Àπ—ß ◊Õ ∑’Ë π√ 0708.5/1/1310  ≈ß«—π∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2538  ∂÷ßÕ∏‘∫¥’

°√¡°“√ª°§√Õß·®âß¡µ‘§≥–°√√¡°“√ °.æ. °√≥’‡√◊ËÕßπ“¬ ¡»—°¥‘Ïœ ¢Õ·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π °.æ. 7

«à“‰¡àÕπÿ¡—µ‘„Àâ·°â‰¢ ‚¥¬„Àâ‡Àµÿº≈«à“ ª√“°ØÀ≈—°∞“π«à“ π“¬ ¡»—°¥‘Ïœ ∫√√®ÿ‡¢â“√—∫√“™°“√µ—Èß·µà«—π∑’Ë 15

‡¡…“¬π 2528 ®–µâÕß¬◊Ëπ§”¢Õ·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘¿“¬„π«—π∑’Ë 14 ‡¡…“¬π 2533 ·µà

‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâπ’È‰¥â¬◊Ëπ§”¢Õ·°â‰¢‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2537 ´÷Ëß‡≈¬°”Àπ¥‡«≈“¬◊Ëπ§”¢Õ∂÷ß 4 ªï‡»… ¥—ßπ—Èπ

®÷ßÀ¡¥ ‘∑∏‘¬◊Ëπ§”¢Õ·°â‰¢µ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬°“√·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘

¢â“√“™°“√ æ.». 2527

ºŸâÕÿ∑∏√≥å®÷ß¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 12 ‡¡…“¬π 2547 ∂÷ß§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õÿ∑∏√≥å

§” —Ëß¢Õß ”π—°ß“π °.æ. ∑’Ë‰¡à·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“«

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√

∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“§”Õÿ∑∏√≥å §”™’È·®ß¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å §”™’È·®ß¢ÕßºŸâ·∑π ”π—°ß“π °.æ. §”™’È·®ß¢Õß

ºŸâ·∑π ”π—°∫√‘À“√ß“π∑–‡∫’¬π °√¡°“√ª°§√Õß ·≈–‰¥âµ√«®‡Õ° “√µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â«  √ÿª§”™’È·®ß



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 73

¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å‰¥â§«“¡«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å‡√‘Ë¡√—∫√“™°“√§√—Èß·√°„π —ß°—¥°√¡°“√ª°§√Õß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ‡¡…“¬π 2528

®π°√–∑—Ëß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π 2537 ¢≥–∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å¥”√ßµ”·Àπàßª≈—¥Õ”‡¿Õ Õ”‡¿Õ∑√“¬¡Ÿ≈ ®—ßÀ«—¥¬‚ ∏√

∫‘¥“¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å‰¥âπ” Ÿµ‘∫—µ√ ‡≈¢∑’Ë 839/2500 ≈ß«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2500 ÕÕ°„Àâ ≥  ”π—°∑–‡∫’¬π

∑âÕß∂‘Ëπ‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’ ¡“¡Õ∫„Àâ‚¥¬·®âß„ÀâºŸâÕÿ∑∏√≥å∑√“∫«à“ ‡æ‘Ëß§âπæ∫ Ÿµ‘∫—µ√¥—ß°≈à“« ºŸâÕÿ∑∏√≥å

®÷ßµ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈√“¬°“√«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥¢Õßµπ„π‡Õ° “√¢Õß∑“ß√“™°“√µà“ß Ê æ∫«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈„π °.æ. 7

§≈“¥‡§≈◊ËÕπ®“°À≈—°∞“π Ÿµ‘∫—µ√ ®÷ß‰¥â¬◊Ëπ·∫∫§”¢Õ·°â‰¢ «—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥ ≈ß«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2537

ºà“πÕ”‡¿Õ°ÿ¥™ÿ¡ ®—ßÀ«—¥¬‚ ∏√ ∂÷ßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß¢Õ·°â‰¢ «—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π °.æ.7 æ√âÕ¡∑—Èß

‰¥â·π∫À≈—°∞“π Ÿµ‘∫—µ√‡≈¢∑’Ë 839/2500 ≈ß«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2500 µàÕ¡“ ”π—°ß“π °.æ. ‰¥â¡’Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë π√ 0708.5/1/1310 ≈ß«—π∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2538 ∂÷ßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß‡æ◊ËÕ·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“·°â‰¢

«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π °.æ. 7 ¢Õßπ“¬ ¡»—°¥‘Ïœ «à“ °.æ. ¡’¡µ‘‰¡àÕπÿ¡—µ‘„Àâ·°â‰¢ ‡æ√“–ºŸâÕÿ∑∏√≥å¡‘‰¥â¬◊Ëπ§”¢Õ

·°â‰¢¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“ ∑—Èßπ’Èµ“¡¢âÕ 8 ª√–°Õ∫°—∫¢âÕ 11 ·Ààß√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬°“√·°â‰¢

«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥ „π∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘¢â“√“™°“√ æ.». 2527 ºŸâÕÿ∑∏√≥å‡ÀÁπ«à“ µπ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ªìπ∏√√¡ ∑—Èß∑’Ë

‰¥â¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¢Õ·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π °.æ.7 ‚¥¬¡’À≈—°∞“π Ÿµ‘∫—µ√∑’Ë√–∫ÿ«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å‡°‘¥«—π∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π

2500 Õ¬à“ß·®âß™—¥¡“· ¥ß·≈â« ®÷ß„™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß‰¡à·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈¢Õßµπ¥—ß°≈à“«µàÕ

§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

§”™’È·®ß¢ÕßºŸâ·∑π ”π—°ß“π °.æ.  √ÿª§«“¡‰¥â«à“ °√¡°“√ª°§√Õß‰¥â‡§¬¢Õ„Àâ ”π—°ß“π °.æ.

æ‘®“√≥“·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥ „π °.æ. 7 ¢Õßπ“¬ ¡»—°¥‘Ïœ µ”·Àπàßª≈—¥Õ”‡¿Õ (‡®â“æπ—°ß“πª°§√Õß 7)

Õ”‡¿Õ°ÿ¥™ÿ¡ ®—ßÀ«—¥¬‚ ∏√ ®“°‡°‘¥«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2500 ‡ªìπ«—π∑’Ë’ 20 æƒ»®‘°“¬π 2500 ‡ªìπº≈„Àâ

ºŸâÕÿ∑∏√≥å‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√™â“ÕÕ°‰ª 1 ªï §≥–°√√¡°“√ °.æ. æ‘®“√≥“·≈â«¡’¡µ‘‰¡à√—∫æ‘®“√≥“§”¢Õ

¥—ß°≈à“« ‡π◊ËÕß®“°π“¬ ¡»—°¥‘Ïœ À¡¥ ‘∑∏‘¢Õ·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥ µ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

«à“¥â«¬°“√·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥ „π∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘¢â“√“™°“√ æ.». 2527 ¢âÕ 11 ‡æ√“–‡Àµÿ¬◊Ëπ§”¢Õ·°â‰¢

‡°‘π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“ 5 ªï  π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫∫√√®ÿ·µàßµ—Èß‡¢â“√—∫√“™°“√ µàÕ¡“ºŸâÕÿ∑∏√≥å¡’§”¢Õºà“π

°√¡°“√ª°§√Õß¢Õ„Àâ ”π—°ß“π °.æ. æ‘®“√≥“·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥åÕ’°§√—Èß ‚¥¬°“√¢Õ·°â‰¢

§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√„™â ‘∑∏‘¢Õ·°â‰¢µ“¡¡“µ√“ 24 «√√§ ’Ë ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

 ”π—°ß“π °.æ. æ‘®“√≥“·≈â« ‚¥¬¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ Õ.°.æ. «‘ “¡—≠ ‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√

(´÷Ëß∑”°“√·∑π °.æ. µ“¡ª√–°“» °.æ. ≈ß«—π∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2544) „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2546 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

5 ¡’π“§¡ 2546 ¡’¡µ‘¬◊π¬—π«à“π“¬ ¡»—°¥‘Ïœ ‡ªìπºŸâÀ¡¥ ‘∑∏‘„π°“√·°â‰¢ «—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥ „π °.æ.7

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√

∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ °“√∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å¡’§”¢Õ„Àâ ”π—°ß“π °.æ. ·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π

°.æ. 7 ́ ÷Ëß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π Ÿµ‘∫—µ√‡≈¢∑’Ë 839/2500 ≈ß«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡

2500 ¡“· ¥ß¬àÕ¡‡ªìπ°“√„™â ‘∑∏‘‚¥¬™Õ∫µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ‡æ√“–

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ¡“µ√“ 25 «√√§ “¡ ∫—≠≠—µ‘«à“ ç∂â“∫ÿ§§≈„¥‡ÀÁπ«à“

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫µπ à«π„¥‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ√ß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß „Àâ¡’ ‘∑∏‘¬◊Ëπ§”¢Õ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·°â‰¢ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«ππ—Èπ‰¥â ´÷ËßÀπà«¬ß“π



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254074

¢Õß√—∞®–µâÕßæ‘®“√≥“§”¢Õ¥—ß°≈à“« ·≈–·®âß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“é ¥—ßπ—ÈπÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’Àπâ“∑’Ë

µâÕßª√—∫ª√ÿß ·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈„Àâ∂Ÿ°µâÕß ‡¡◊ËÕ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„π °.æ.7 ¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å§≈“¥‡§≈◊ËÕπ

‰¡àµ√ß°—∫À≈—°∞“π Ÿµ‘∫—µ√ °.æ. ·≈– ”π—°ß“π °.æ. ®÷ßµâÕß·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈„Àâµ√ß°—∫À≈—°∞“π

 Ÿµ‘∫—µ√

©–π—Èπ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ 35 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√  “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

®÷ß¡’¡µ‘„Àâ °.æ. ·≈– ”π—°ß“π °.æ. ·°â‰¢«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥„π∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘ (°.æ. 7) ®“°«—π∑’Ë 24

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2500 ‡ªìπ«—π∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2500 µ“¡∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å√âÕß¢Õ

À—«Àπâ“§≥–∑’Ë 3

(π“¬ ¡¬»  ‡™◊ÈÕ‰∑¬)

°√√¡°“√

(»“ µ√“®“√¬å ª√’¥’  ‡°…¡∑√—æ¬å)

°√√¡°“√

(π“¬Œ÷°À“≠  ‚µ¡√»—°¥‘Ï)

°√√¡°“√

(π“¬¡ß§≈  ≥  ß¢≈“)

°√√¡°“√

(π“¬«√‡®µπå  ¿“§’√—§πå)

°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ”π«πÕÿ∑∏√≥å

(π“¬∏√√¡√—°…å  °“√æ‘»‘…Æå)

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ «—π∑’Ë 2 °√°Æ“§¡ 2547



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 75

§”«‘π‘®©—¬§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

∑’Ë  § 93/2547

‡√◊ËÕß Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àââ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√µ√«® Õ∫‚√§√–∫“¥‰°à

----------------------

ºŸâÕÿ∑∏√≥å : π“¬ª√– ß§åœ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ : °√¡ª»ÿ —µ«å

Õÿ∑∏√≥å‡√◊ËÕßπ’È‰¥â§«“¡«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 26 ¡°√“§¡ 2547 ∂÷ß°√¡ª»ÿ —µ«å‡æ◊ËÕ¢Õ

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√µ√«® Õ∫‚√§√–∫“¥‰°à √«¡ 6 √“¬°“√ ¥—ßπ’È

1. °“√√–∫“¥¢Õß‚√§‡√‘Ë¡µ—Èß·µà‡¡◊ËÕ„¥ ∑’Ë‰Àπ Õ¬à“ß‰√ ¡’‰°à·≈– —µ«åªï°µ“¬¥â«¬‚√§√–∫“¥®”π«π

‡∑à“„¥ (µâÕß°“√ ”‡π“∫—π∑÷°°“√√“¬ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ‰¡à„™à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®—¥∑”¢÷Èπ„À¡à)

2. ‡¡◊ËÕ‡°‘¥‚√§√–∫“¥ °√¡ª»ÿ —µ«å‰¥â¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß‰√∫â“ß ‡™àπ °“√ª√–°“»‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡

‚√§√–∫“¥ ∫—π∑÷° —Ëß°“√®“°√—∞¡πµ√’‡®â“°√–∑√«ßÕ¬à“ß‰√ √“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡®â“°√–∑√«ßÀ√◊Õ√–¥—∫

∑’Ë‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ªÕ¬à“ß‰√ ∫—π∑÷°À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ —Ëß°“√„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ëª»ÿ —µ«å®—ßÀ«—¥-Õ”‡¿Õ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß¡“µ√«® √“¬ß“π

 ∂“π°“√≥å°“√√–∫“¥¢Õß‚√§®“°ª»ÿ —µ«å„π®—ßÀ«—¥-Õ”‡¿Õµà“ß Ê ∂÷ß à«π°≈“ßµ—Èß·µà‡°‘¥‚√§√–∫“¥

3. °“√ª√–°“»‡¢µ§«∫§ÿ¡‚√§√–∫“¥‡√‘Ë¡ª√–°“»‡¡◊ËÕ„¥ §√Õ∫§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë¡“°πâÕ¬·§à‰ÀπÕ¬à“ß‰√

4. π—∫·µà‡°‘¥‚√§√–∫“¥¡’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß®π∂÷ß«—π∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2547 ‡æ◊ËÕ‰ªµ√«® Õ∫À“‡™◊ÈÕ‚√§

°’Ëµ—«Õ¬à“ß ∑’Ë‰Àπ Õ¬à“ß‰√ º≈°“√µ√«®‡ªìπÕ¬à“ß‰√ æ∫‡™◊ÈÕÕ–‰√∫â“ß „§√‡ªìπºŸâµ√«® Õ∫ (µâÕß°“√º≈°“√

µ√«® Õ∫) ‡ªìπ‡Õ° “√®“°ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‚¥¬µ√ß √«¡∂÷ß∫—π∑÷°√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫®“°‡®â“Àπâ“∑’Ë

ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√∂÷ß‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª®π∂÷ß√–¥—∫°√–∑√«ß·≈–√—∞¡πµ√’)

5. ∫—π∑÷°‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡ª»ÿ —µ«å∑’Ë‡ πÕ„Àâ¡’°“√ ◊́ÈÕ¬“À√◊Õ«—§ ’́πªÑÕß°—π‰¢âÀ«—¥π°®“°µà“ßª√–‡∑»

‡¡◊ËÕª≈“¬ªï 2546

6. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

°√¡ª»ÿ —µ«å¡’Àπ—ß ◊Õ ¥à«π∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë °… 0610/9289 ≈ß«—π∑’Ë 28 æƒ…¿“§¡ 2547 ∂÷ßºŸâÕÿ∑∏√≥å™’È·®ß

¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√µ√«® Õ∫‚√§√–∫“¥‰°à∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å¢Õµ“¡¢âÕ 1-4  à«π¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡¢âÕ 5 °√¡ª»ÿ —µ«å·®âß«à“



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254076

‰¥âµ√«® Õ∫„π‡∫◊ÈÕßµâπ·≈â«‰¡à¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡ª»ÿ —µ«å¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë Õ∫∂“¡ µàÕ¡“¡’Àπ—ß ◊Õ ∑’Ë °… 1610/

10178 ≈ß«—π∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ∂÷ßºŸâÕÿ∑∏√≥å™’È·®ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë™’È·®ß‰ª·≈â«„π¢âÕ 1-3 ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈

∑’Ë “¡“√∂‡ªî¥‡º¬‰¥â·≈–À“°ºŸâÕÿ∑∏√≥åª√– ß§å®–¢Õ¥Ÿ‡Õ° “√¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå “∏“√≥–·≈â«

ºŸâÕÿ∑∏√≥å “¡“√∂¢Õµ√«®¥Ÿ‚¥¬ª√– “π·®âß‰ª∑’Ë°√¡ª»ÿ —µ«å  à«π¢âÕ¡Ÿ≈„π¢âÕ 4 ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ√“¬ß“π

∑“ß°“√·æ∑¬å´÷Ëß∂â“‡ªî¥‡º¬®–‡ªìπ°“√√ÿ°≈È” ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈‚¥¬‰¡à ¡§«√  ®÷ß‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬‰¥â

 ”À√—∫¢âÕ 6 °√¡ª»ÿ —µ«å‰¡à∑√“∫«à“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„¥∫â“ß∑’ËµâÕß°“√´÷Ëß∂â“ºŸâÕÿ∑∏√≥å„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈

∑’Ë®–¢Õ °√¡ª»ÿ —µ«å®–æ‘®“√≥“™’È·®ß„Àâ∑√“∫µàÕ‰ª

ºŸâÕÿ∑∏√≥å¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ∂÷ßª√–∏“π°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√·®âß«à“

¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë°√¡ª»ÿ —µ«å·®âß„ÀâºŸâÕÿ∑∏√≥å∑√“∫µ“¡Àπ—ß ◊Õ ¥à«π∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë °… 0610/9289 ≈ß«—π∑’Ë 28 æƒ…¿“§¡

2547 ‰¡àµ√ß°—∫∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å¢Õ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®—¥∑”¢÷Èπ„À¡à·≈–‡ªìπ„π√Ÿª≈—°…≥–¢ÕßÀπ—ß ◊Õ™’È·®ß ∑—Èß

¢âÕ¡Ÿ≈°Á¡’§«“¡ —∫ π §≈“¥‡§≈◊ËÕπ ‡æ√“–‚¥¬¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈â« ‚√§√–∫“¥‰°à‡√‘Ë¡µ—Èß·µà‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2546 ·µà°√¡

ª»ÿ —µ«åÕâ“ß«à“µ√«®æ∫„πª≈“¬‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2547 °“√∑”Àπ—ß ◊Õ™’È·®ß¥—ß°≈à“«¢Õß°√¡ª»ÿ —µ«å‡ªìπ°“√ªØ‘‡ ∏

°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡æ√“–®ß„®À≈’°‡≈’Ë¬ß∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡∑’Ë¢Õ‰ª ®÷ß¢ÕÕÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‡æ◊ËÕ —Ëß„Àâ°√¡ª»ÿ —µ«å‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡∑’Ë√âÕß¢Õ

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√

∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“§”Õÿ∑∏√≥å §”™’È·®ß¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å §”™’È·®ß¢ÕßºŸâ·∑π°√¡ª»ÿ —µ«å·≈–‡Õ° “√∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â«‰¥â§«“¡«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥åª√– ß§å®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥—ß°≈à“« ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫«à“°√¡ª»ÿ —µ«å‰¥â¡’°“√

ª°ªî¥¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√µ√«®æ∫‚√§√–∫“¥‰°àÀ√◊Õ‰¡à   à«π°√¡ª»ÿ —µ«å™’È·®ß«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë

°√¡ª»ÿ —µ«å “¡“√∂‡ªî¥‡º¬„Àâ·°àºŸâÕÿ∑∏√≥å‰¥â §◊Õ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å√âÕß¢Õ√“¬°“√∑’Ë 1-3 ·≈– 6

 ”À√—∫√“¬°“√∑’Ë 4 ‡ªìπ√“¬ß“π∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√µ√«®À“‡™◊ÈÕ‚√§®“° —µ«åªï° ·≈–√“¬ß“π

∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√µ√«®∫ÿ§§≈ ‰¥â·°à µ—«·æ∑¬å  —µ«·æ∑¬å ·≈–‡®â“¢Õßø“√å¡«à“¡’°“√µ‘¥‚√§

‰¢âÀ«—¥π°À√◊Õ‰¡à  ´÷Ëß„π à«π∑’Ë Õßπ’È°√¡ª»ÿ —µ«å‡ÀÁπ«à“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ °“√‡ªî¥‡º¬®–‡ªìπ°“√

√ÿ°≈È” ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈¢Õß·æ∑¬å  —µ«å·æ∑¬å ·≈–‡®â“¢Õßø“√å¡∑’Ë‰¥â√—∫°“√µ√«®‚√§‚¥¬‰¡à§«√  ®÷ß‰¡àÕ“®

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√√“¬°“√π’È„Àâ·°àºŸâÕÿ∑∏√≥å

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫

„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å√âÕß¢Õ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß°√¡

ª»ÿ —µ«å∑’Ë¬ÿµ‘·≈â«  °“√‡ªî¥‡º¬„Àâª√–™“™π∑√“∫®–∑”„Àâª√–™“™π‰¥â∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë∂Ÿ°µâÕß· ¥ß∂÷ß§«“¡

‚ª√àß„ „π°“√∑”ß“π  Õ—π®– àßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ·≈–¡—Ëπ„®„π°“√∑”ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√µ“¡∑’ËºŸâÕÿ∑∏√≥å√âÕß¢Õ®÷ß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªî¥‡º¬‰¥â ‡«âπ·µà¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√√“¬°“√∑’Ë 4 ‡©æ“–„π

 à«π¢Õß√“¬ß“π∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√µ√«®∫ÿ§§≈ §◊Õ µ—«·æ∑¬å  —µ«·æ∑¬å ·≈–‡®â“¢Õßø“√å¡∑’Ë‰¥â√—∫

°“√µ√«®‚√§‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‰¡à§«√‡ªî¥‡º¬‡æ√“–‡ªìπ°“√√ÿ°≈È” ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈‚¥¬‰¡à ¡§«√

©–π—Èπ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ 35 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

®÷ß¡’¡µ‘„Àâ°√¡ª»ÿ —µ«å‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÕÿ∑∏√≥å√âÕß¢Õ∑ÿ°√“¬°“√„Àâ·°àºŸâÕÿ∑∏√≥å  ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 77

√“¬°“√∑’Ë 4 „Àâ‡ªìπ¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õß°√¡ª»ÿ —µ«å∑’Ë®–≈∫™◊ËÕ·æ∑¬å  —µ«·æ∑¬å·≈–‡®â“¢Õßø“√å¡∑’Ë‰¥â√—∫°“√µ√«®‚√§

À√◊Õ¢âÕ§«“¡∑’ËÕ“®∑”„Àâ√Ÿâ∂÷ßµ—«∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‰¥â

À—«Àπâ“§≥–∑’Ë 3

(π“¬ ¡¬»  ‡™◊ÈÕ‰∑¬)

°√√¡°“√

(»“ µ√“®“√¬å ª√’¥’  ‡°…¡∑√—æ¬å)

°√√¡°“√

(π“¬∏√√¡√—°…å  °“√æ‘»‘…Æå)

°√√¡°“√

(π“¬«√‡®µπå  ¿“§’√—µπå)

°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ”π«πÕÿ∑∏√≥å

(π“¬Œ÷°À“≠  ‚µ¡√»—°¥‘Ï)

À¡“¬‡Àµÿ : π“¬«√‡®µπå  ¿“§’√—µπå ‰ª√“™°“√µà“ßª√–‡∑» ®÷ß‰¡à‰¥â≈ßπ“¡„π§”«‘π‘®©—¬

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ «—π∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π 2547



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254078

§”«‘π‘®©—¬§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

∑’Ë  § 126/2548

‡√◊ËÕß Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÕÕÕ°‚©π¥∑’Ë¥‘π

----------------------

ºŸâÕÿ∑∏√≥å : π“¬‚Õ¿“ œ

‚¥¬π“ß “«Õ—®©√“œ  ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ :  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à

Õÿ∑∏√≥å‡√◊ËÕßπ’È‰¥â§«“¡«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å¡’§”¢Õ≈ß«—π∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ 2548 ∂÷ß‡®â“æπ—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥

ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à √âÕß¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ®”π«π 2 √“¬°“√ ¥—ßπ’È

1. §”„Àâ°“√ À√◊Õ∂âÕ¬§”¢Õß∫ÿ§§≈µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÕÕÕ°‚©π¥∑’Ë¥‘π·ª≈ß  .§. 1 ‡≈¢∑’Ë 3

À¡Ÿà∑’Ë 5 µ”∫≈∫“ß§Ÿ‡«’¬ß Õ”‡¿Õ∫“ß°√«¬ ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ µ“¡§”√âÕß¢Õ¢Õßπ“ß “«≈—¥¥“œ

2. ∫—π∑÷°∂âÕ¬§”°“√ Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫≈ß«—π∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ 2548

 ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à ‚¥¬‡®â“æπ—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à

¡’∫—π∑÷°≈ß«—π∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ 2548 µàÕ∑â“¬§”¢Õ¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å Õπÿ≠“µ„ÀâºŸâÕÿ∑∏√≥å§—¥ ”‡π“‰¥â‡©æ“–

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë√âÕß¢Õ√“¬°“√∑’Ë 2  à«π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë√âÕß¢Õ√“¬°“√∑’Ë 1 ¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ‡ªî¥‡º¬„Àâ·°à

ºŸâÕÿ∑∏√≥å ‡π◊ËÕß®“°‡ÀÁπ«à“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ ´÷Ëß°“√‡ªî¥‡º¬®–‡ªìπ°“√√ÿ°≈È” ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈‚¥¬

‰¡à ¡§«√ ·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬‚¥¬ª√“»®“°§«“¡¬‘π¬Õ¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¢Õß‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¡‘‰¥â µ“¡

¡“µ√“ 15 (5) ·≈–¡“µ√“ 24 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

ºŸâÕÿ∑∏√≥å¡’Àπ—ß ◊Õ≈ß«—π∑’Ë 19 °√°Æ“§¡ 2548 ∂÷ß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à¥—ß°≈à“«

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡ °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫

„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“§”¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å  §” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥

ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à §”Õÿ∑∏√≥å ·≈–‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â«‰¥â§«“¡«à“ ºŸâÕÿ∑∏√≥å‡ªìπ‡®â“¢Õß°√√¡ ‘∑∏‘Ï



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». 2540 79

„π∑’Ë¥‘π‚©π¥∑’Ë¥‘π‡≈¢∑’Ë 4597 µ”∫≈∫“ß§Ÿ‡«’¬ß Õ”‡¿Õ∫“ß„À≠à ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ‡π◊ÈÕ∑’Ë 3 ‰√à 2 ß“π 28

µ“√“ß«“ √à«¡°—∫π“ß “«Õ—®©√“œ ‚¥¬´◊ÈÕ¡“®“° π“¬ª√–«—µ‘œ π“ß “«π¿“œ π“ßπ—π∑“œ ·≈–π“ß “«≈—¥¥“œ

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ¡’π“§¡ 2529 µàÕ¡“π“ß “«≈—¥¥“œ ´÷ËßÕâ“ß«à“‡ªìπ‡®â“¢Õß∑’Ë¥‘π  .§.1 ‡≈¢∑’Ë 3 À¡Ÿà∑’Ë 5 µ”∫≈

∫“ß§Ÿ‡«’¬ß Õ”‡¿Õ∫“ß°√«¬ ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ‡π◊ÈÕ∑’Ë 108 µ“√“ß«“ ‰¥â¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¢ÕÕÕ°‚©π¥∑’Ë¥‘π„π∑’Ë¥‘π  .§.1

·ª≈ß¥—ß°≈à“«µàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à ºŸâÕÿ∑∏√≥å·≈–π“ß “«Õ—®©√“œ ‰¥â¬◊Ëπ

§”§—¥§â“π‚¥¬Õâ“ß«à“ ∑’Ë¥‘π  .§.1 Õ¬Ÿà„π‡¢µ∑’Ë¥‘π‚©π¥∑’Ë¥‘π‡≈¢∑’Ë 4597 ´÷ËßºŸâÕÿ∑∏√≥å·≈–π“ß “«Õ—®©√“œ

§√Õ∫§√Õß¡“µ≈Õ¥  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à ‰¥â∑”°“√ Õ∫æ¬“π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

‡ √Á®·≈â«‰¥â‡√’¬°§Ÿà°√≥’§◊Õ π“ß “«≈—¥¥“œ ΩÉ“¬Àπ÷Ëß·≈–ºŸâÕÿ∑∏√≥å°—∫π“ß “«Õ—®©√“œ Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰ª∑”°“√

 Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„π«—π∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ 2548 ·µà§Ÿà°√≥’‰¡à “¡“√∂µ°≈ß°—π‰¥â ºŸâÕÿ∑∏√≥å®÷ß√âÕß¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√ ®”π«π 2 √“¬°“√¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬µàÕ‰ª ·µà ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥

ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à ‡ªî¥‡º¬„Àâ·°àºŸâÕÿ∑∏√≥å‡©æ“–¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√√“¬°“√∑’Ë 2  à«π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√√“¬°“√∑’Ë 1

‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ‡ªî¥‡º¬ ºŸâÕÿ∑∏√≥å®÷ßÕÿ∑∏√≥å§” —Ëß¥—ß°≈à“«µàÕ§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡  °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√

∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“  ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡Õÿ∑∏√≥å‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„π§«“¡§√Õ∫§√Õß

¢Õß ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à ®÷ß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ 4 ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 ·≈–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“

∫“ß„À≠à ‰¥â¡“®“°°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“ —Ëß°“√‡√◊ËÕß°“√¢ÕÕÕ°‚©π¥∑’Ë¥‘π¢Õßπ“ß “«≈—¥¥“œ

®÷ß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë°√–∑∫ ‘∑∏‘¢ÕßºŸâÕÿ∑∏√≥å ºŸâÕÿ∑∏√≥å®÷ß¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â∑√“∫‡æ◊ËÕ°“√‚µâ·¬âß ™’È·®ß

À√◊ÕªÑÕß°—π ‘∑∏‘¢Õßµπ‰¥âµ“¡¡“µ√“ 30 «√√§Àπ÷Ëß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑“ßª°§√Õß æ.».

2539 ∑’Ë∫—≠≠—µ‘«à“ ç„π°√≥’∑’Ë§” —Ëß∑“ßª°§√ÕßÕ“®°√–∑∫ ‘∑∏‘¢Õß§Ÿà°√≥’ ‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß„Àâ§Ÿà°√≥’¡’‚Õ°“ ∑’Ë

®–‰¥â∑√“∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ·≈–¡’‚Õ°“ ‰¥â‚µâ·¬âß·≈–· ¥ßæ¬“πÀ≈—°∞“π¢Õßµπé ·≈–¡“µ√“ 31

«√√§Àπ÷Ëß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“« ∑’Ë∫—≠≠—µ‘«à“ ç§Ÿà°√≥’¡’ ‘∑∏‘¢Õµ√«®¥Ÿ‡Õ° “√∑’Ë®”‡ªìπµâÕß√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‚µâ·¬âß

À√◊Õ™’È·®ßÀ√◊ÕªÑÕß°—π ‘∑∏‘¢Õßµπ‰¥â.....é ¥—ßπ—Èπ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡Õÿ∑∏√≥å®÷ß‡ªî¥‡º¬„ÀâºŸâÕÿ∑∏√≥å∑√“∫‰¥â

©–π—Èπ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ 35 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“ —ß§¡  °“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

®÷ß«‘π‘®©—¬„Àâ ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’  “¢“∫“ß„À≠à ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡Õÿ∑∏√≥å æ√âÕ¡∑—Èß ”‡π“

∑’Ë¡’§”√—∫√Õß∂Ÿ°µâÕß„Àâ·°àºŸâÕÿ∑∏√≥å



 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õßª√–™“™π
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». 254080

À—«Àπâ“§≥–∑’Ë 1

(»“ µ√“®“√¬å«‘‡™’¬√  «—≤π§ÿ≥)

°√√¡°“√

(π“ß·πàßπâÕ¬  «‘»«‚¬∏‘π)

°√√¡°“√

(π“¬¢®—¥¿—¬  ∫ÿ√ÿ…æ—≤πå)

°√√¡°“√

(π“¬ ¡™“¬  ÀÕ¡≈ÕÕ)

°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ”π«πÕÿ∑∏√≥å

(π“¬¡ß§≈  ≥  ß¢≈“)

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ «—π∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ 2548
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