
 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทอีาจเกิดขึนจากกฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที..) พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                   แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) 

ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏรูิปประเทศ 
  สอดคลอ้งกับยุทธศำสตร์ชำติในเรือง 

(๑)  ยุทธศำสตร์ที ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
หวัขอ้ที ๔.๔ โครงสร้ำงพืนฐำน เชือมไทย เชือมโลก  

หวัขอ้ที ๔.๕ พฒันำเศรษฐกิจบนพนืฐำนผูป้ระกอบกำรยุคใหม ่ 
(๒)  ยุทธศำสตร์ท ี๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

หัวขอ้ที ๔.๒ ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
และเชือมโยงกำรพฒันำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพนืที 

หัวขอ้ที ๔.๔ ภำครัฐมีควำมทนัสมยั 

หัวข้อที ๔.๗ กฎหมำยมีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำทีจำเป็น 

หัวข้อที ๔.๘ กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชน  
โดยเสมอภำค 

 สอดคลอ้งกับแผนกำรปฏิรูปประเทศในเรือง 

(๑)  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัปรับปรุง)  

กิจกรรมปฏิรูปที ๑ กำรปรับเปลียนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐ  
ไปสู่ระบบดิจิทัล ในส่วนที ๒ กิจกรรมปฏิรูปทีจะส่งผลให้เ กิดกำรเปลียนแปลงต่อประชำ ชน 
อย่ำงมีนัยสำคญั 

(๒)  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย  
ประเด็นปฏิรูปที ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีล ้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อ  

กำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน  
  ประเดน็ปฏิรูปท ี๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยใหมี้ประสิทธิภำพยงิขึน  
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(๓)  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

ประเด็นปฏิรูปที ๒ กำรพฒันำกลไกช่วยเหลือและเพิมศกัยภำพเพือให้ประชำชน
เขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรม  

ประเด็นปฏิรูปที ๕ กำรปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพือให้มีกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอยักำรอย่ำงเหมำะสม 

 

ส่วนที ๑ 
เหตุผลความจาเป็นทต้ีองตรากฎหมายและผลกระทบทอีาจเกิดขนึจากกฎหมาย 

   

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
 ปัจจุบัน พระรำชบัญญัติทรัสต์เพอืธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐  (“พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ”) 

มีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจไม่เหมำะกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบ ันที เปลียนแปลงไป ไม่ทันสมัย  
และไม่รองรับต่อควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยีทีมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันหรือยงัไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำกับดูแลตำมมำตรฐำนสำกล สำนักงำน ก.ล.ต. 
จึงได้ศึกษำกำรแก้ไขกฎหมำยทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลเพือปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพเพือไม่ใหเ้ป็นภำระแก่ประชำชน 
ซึงสอดคล้องกับหลักกำรทีบัญญัติไ ว้ในมำตรำ ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พุทธศักรำช ๒๕๖๐  และพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ 
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีประเด็นแก้ไข พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ดงันี 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจไม่ทันสมัยต่อ 

ควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี เนืองจำกกำรดำเนินกำรในปัจจุบันยังคงดำเนินกำรด้วยวิธีกำร  
ทำงเอกสำร ทงัในส่วนทีภำคเอกชนตอ้งดำเนินกำรกบัสำนักงำน ก.ล.ต. หรือภำคเอกชนดำเนินกำร
ระหว่ำงกันเอง เ ช่น กำรออกใบอนุญำต ช่องทำงกำรส่งเอกสำร ก ำรบอกกล่ำว ก ำรโฆษณำ  
กำรติดประกำศไวใ้นทีเปิดเผย ณ ทีทำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึงเป็นอุปสรรคและภำระของ
ภำคเอกชนในกำรดำเนินกำร ประกอบกับพฒันำกำรด้ำนเทคโนโลยีทีรวดเร็ว รวมทงัสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลต่อกำรเปลียนแปลง 
เชิงพฤติกรรม วิถีกำรดำรงชีวิต และรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจทใีห้ควำมสำคัญกับควำมรวดเร็ว  ทันที  
ทุกที ทุกเวลำ (anything, anytime and anywhere) สำนักงำน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอให้มีกำรแก้ไข 
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พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ใหร้องรับกระบวนกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ในตลำดทุนทงัหมดและสร้ำงสภำพแวดลอ้ม
ดิจิทลั (digital ecosystem)  

 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
กำรรองรับสิทธิของบุคคลซึงเป็นพยำนในคดีอำญำให้ได้รับควำมคุ้มครอง  

กำรปฏิบ ัติทีเหมำะสมและได้รับค่ำตอบแทนทีจำเป็นและสมควรจำกรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖  (“พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ”) ยังไม่ครอบคลุมถึงพยำนทีมำให้ถ ้อยคำ  
ในชันทีสำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนโดยอำศยัอำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที 
ตำมมำตรำ ๖๒ แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ เนืองจำก พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ กำหนดให้กำรคุ้มครองพยำน  
ต่อเมือเป็นคดีอำญำทีเขำ้สู่กระบวนกำรชนัสืบสวนสอบสวนของพนกังำนสอบสวน ชนัพนกังำนอยักำร 
หรือชันศำลแลว้เท่ำนัน แต่พยำนในชันกำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงของสำนักงำน ก.ล.ต.  
เป็นพยำนทีมีควำมสำคัญต่อรูปคดีและสมควรได้รับกำรปฏิบัติและคุ้มครองจำกรัฐเช่นเดียวกับ  
พยำนในคดีอำญำอืน ด้วยสภำพปัญหำดังกล่ำว สำนักงำน ก.ล.ต. จึงมีควำมจำเป็นและสมควรทีจะต้อง 
มีกลไกทีช่วยเอืออำนวยให้พยำนบุคคลซึงเป็นผูที้ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดรั้บทรำบ หรือใกลชิ้ดกบัเหตุกำรณ์
กระทำผิดมำให้ควำมร่วมมือโดยให้ข ้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเกียวกับกรณีทีสำนักงำน ก.ล.ต. 
ตรวจสอบ ซึงจะทำให้กำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพือดำเนินกำรกับผู้กระทำควำมผิด  
มีควำมสมบูรณ์มำกยิงขึน อันจะส่งผลให้กำรบังคับใช้กฎหมำยบรรลุผลสัมฤทธิทังในเชิงป้องกัน 
ปรำบปรำม และยบัยงักำรกระทำควำมผิด รวมทงัสอดคลอ้งกบักำรรับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนกำร
ยุติธรรม ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๐  และ พ.ร.บ. คุม้ครองพยำนฯ 

๑.๒ เหตุใดรัฐจงึควรแทรกแซงในเรืองนี 
 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 

เพือลดข้อจำกัดทำงกฎหมำยทีมีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจไม่ทันสมัยต่อ 
กำรเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี ทำให้เป็นอุปสรรคต่อประชำชนในกำรประกอบธุรกิจ และกำรดำเนินกำร
ในภำคตลำดทุนไมส่ำมำรถดำเนินกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ไดค้รบถว้นทงัระบบ รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซง
โดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย 

 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
เพือให้บุคคลทีจะให้ข้อมูลเบำะแสต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตำมกฎหมำย 

ทีอ ยู่ภ ำยใ ต้ก ำรกำกับดูแล ของสำนักงำน ก .ล .ต . ได้รับคว ำมคุ้มครอ งในแนวทำงเ ดียวกับ  
พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ อันเป็นกำรเพิมมำตรกำรคุม้ครองพยำนตงัแต่ในชันตรวจสอบกำรกระทำ
ควำมผิด และเป็นกำรรับรองสิทธิของบุคคลทีจะมำเป็นพยำนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจักรไทย 
ช่วยสร้ำงควำมเชือมนัให้กบัพยำนในกำรมำให้ถอ้ยคำให้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ที 
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อันจะเป็นกำรสนับสนุนกำรทำหน้ำทีของพนักงำ นเจ้ำหน้ำทีตรวจสอบกำรกระทำควำมผิด  

ไดมี้ประสิทธิภำพมำกขึน รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
 วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรแทรกแซงคืออะไร 

๒.๑ กระบวนการทางอเิล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน 
 เพือให้กำรดำเนินกำรในภำคตลำดทุนสำมำรถดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ไดค้รบถว้น ทงัระบบ มีควำมชดัเจนในทำงกฎหมำย มีควำมทนัสมยัและควำมยืดหยุ่นเพือใหส้ำมำรถ
รองรับสถำนกำรณ์ทีอำจเปลียนแปลงไปใ นอนำคต สำมำรถตอบสนองมีควำมทันสมัยต่อ  
ควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี และยกระดับสภำพแวดล้อมทีเอืออำนวยให้ผูป้ระกอบธุรกิจ 
และตลำดทุนไทยแข่งขนัได้   

๒.๒ การจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
เพือให้ควำมคุ้มครองพยำนให้ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สิน  

และสร้ำงควำมเชือมนัแก่พยำนในกำรมำใหข้อ้มูลหรือขอ้เท็จจริงต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ที ตงัแต่ในชนัที 
กำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิด และในขณะเดียวกันเพือช่วยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีสำมำรถเข้ำถึง
พยำนหลกัฐำนและบงัคบัใชก้ฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดไดร้วดเร็วยงิขึน   

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบนั 
๓.๑ วิธกีารแก้ปัญหาทีดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร  

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
 ปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ 

ในกำรดำเนินกำรและมีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ( e-service) เช่น  
ระบบกำรยนืรำยงำน ยืนคำขอ และกำรเปิดรับเอกสำรออนไลน์ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำรและ 

กำรให้บริกำรประชำชนโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด ังกล่ำวยังมีข้อจำกัดในบำงเรือง เนืองจำก
บทบัญญัติของกฎหมำยให้ดำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงเอกสำร เช่น กำรออกใบอนุญำต ช่องทำง  

กำรส่งเอกสำร กำรโฆษณำ กำรติดประกำศไวใ้นทเีปิดเผย ณ ททีำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
ปัจจุบัน หำกพยำนมีพฤติกำรณ์ทีอำจไม่ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย 

หรือทรัพย์สินจำกกำรมำให้ถ้อยคำกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที สำนักงำน ก.ล.ต. อำจพิจำรณำให้คำแนะนำ
แก่พยำนในกำรไปติดต่อเพือขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐอืน เช่น สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 
เป็นตน้  ซึงพยำนดังกล่ำวอำจมีข้อจำกัดในกำรได้รับควำมคุ ้มครอง เนืองจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อำจพิจำรณำให้ควำมคุ้มครองพยำนต่อเมือเป็นคดีอำญำทีเข้ำสู่กระบวนกำรสืบสวนและสอบสวนแลว้ 
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และด้วยพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภยัทีพยำนอำจไดรั้บ นนั กำรขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐ
ดังกล่ำวอำจไม่ทันท่วงทีก ับพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยดังกล่ำว จึงเห็นควรให้มีกลไกทำงกฎหมำย 
ทีจะรองรับเพือช่วยเหลือหรือคุม้ครองพยำนทีมำให้ข้อมูลหรือขอ้เท็จจริงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที   

๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานอีย่างไร (ถ้ามี) และการดาเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
คณะกรรมำธิกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ (United Nations 

Commission on International Trade Law - UNCITRAL) ได้มีกำรจัดทำกฎหมำยแม่แบบ (model law) 

ทีเป็นแนวทำงซึงหลำยประเทศยอมรับและนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรบัญญัติกฎหมำยภำยในของตน 
เพือทำให้กฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ มีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงกัน (legal harmonization) ไม่ว่ำจะเป็น
กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์ ( Model Law on Electronic Commerce 1996)  

ทีรอง รับสถำนะทำงกฎหมำยข องข้อมูลอิ เล็ก ทรอนิกส์  กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยลำยมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Signatures 2001) ทีรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของลำยมือ
ชืออิเล็กทรอนิกส์ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรใช้กำรติดต่อสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำงประเทศ 
( United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts)  

ทีรองรับกำรทำสัญญำระหว่ำงประเทศในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์๑  โดยกฎหมำยแม่แบบดังกล่ำว 
บญัญติัขึนเพือรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของขอ้มูลทำงอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสมอกบักำรทำเป็นหนงัสือ 
หรือหลักฐำนเป็นหนังสือ กำรรับรองวิธีกำรส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้ลำยมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนทีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือเป็นกำรส่งเสริม 
กำรทำธุ รก รรมทำง อิ เ ล็กทร อนิก ส์ ให้ น่ ำ เ ชื อถือ  และ มีผล ใ นทำ งกฎห มำย เ ช่น เ ดียว กับ  

กำรทำธุรกรรมโดยวิธีกำรทวัไป ซึงกฎหมำยเกียวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

ก็ได้รับอิทธิพลจำกกฎหมำยแม่แบบดังกล่ำวเช่นเดียวกับต่ำงประเทศทีได้รับเอำกฎหมำยแม่แบบ 

มำพิจำรณำดว้ยเช่นกนั โดยตวัอยำ่งของกฎหมำยตำ่งประเทศมีดงันี 

สิงคโปร์เป็นหนึงในประเทศแรก ๆ ในโลกทีนำกฎหมำยแม่แบบว่ำด้วย 

กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ UNCITRAL มำบัญญัติเป็นกฎหมำย Electronic Transactions Act 

(“ETA”)  บังค ับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญำว่ำด ้วยกำรใช้กำรติดต่อสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำงประเทศ ๒  ETA  

 
๑ สำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-

Sharing/Electronic-Transactions-Act-the-Series_Ep1.aspx 
๒ Excerpt of AGC Digest ๒๐๑๐ on Electronic Transactions Bill 2010 
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เป็นกฎหมำยทีควบคุมกำรใช้กำรสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  สัญญำอิเล็กทรอนิกส์ ลำยมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ และลำยมือชือดิจิทัล เป็นต้น๓  นอกจำกนี เมือเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิงคโปร์
ได้ผ่ำนร่ำงปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ETA ในส่วนทีเกียวกับบันทึกทีโอนได้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic transferable records) ภำยใตก้ฎหมำยดังกล่ำว ให้รวมถึงตรำสำรทีโอนเปลียนมือได้ด้วย๔ 

กฎหมำยกลำงสหภำพยุโรปว่ำด้วยวิธีกำรระบุตัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส์และ
กำรดำเนินกำรเกียวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทีน่ำเชือถือ (Regulation (EU) No 910/2014)๕   
ซึงกำหนดกรอบกฎหมำยและมำตรฐำนกำรดำเนินกำรสำคัญเกียวกับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
๖ ประเภท คือ e-Signature, Qualified Web Authentication Certificate, e-Timestamp, e-Seal, e-ID และ 
Electronic Registered Delivery System๖  ส่งผลให้ประชำชนในสหภำพยุโรปสำมำรถใช้ประโยชน์ 
จำกสิทธิของตนทัวทังสหภำพยุโรปอย่ำงเต็มทีในกำรดำเนินกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์   
โดยมีควำมปลอดภยัและมีควำมน่ำเชือถือ๗   

สหรัฐอเมริกำมีกฎหมำยสำหรับลำยมือชืออิ เล็กทรอนิกส์และสัญญำ
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ อ ยู่ ภ ำ ย ใ ต้  Federal Electronic Signature in Global and National Commerce Act  

(E-Sign Act) แ ล ะ  Uniform Electronic Transactions Act (UETA)๘  โ ด ย ทัว ไ ป แ ล้ว  UETA แ ละ  

 
๓ The Electronic Transactions Act https://www.corporateservices.com/singapore/electronic-transactions-

act-singapore/#eds 
๔ Singapore’s Electronic Transactions Act Expanded to Include Transferable Instruments  

https://www.jonesday.com/en/insights/2021/02/singapores-electronic-transactions-act-expanded 
๕  Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on 

electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 

1999/93/EC 
๖ Regulation (EU) No 910/2014 Chapter I General Provisions Article 1 Subject matter (C) establishes a 

legal framework for electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, electronic documents, electronic 

registered delivery services and certificate services for website authentication. และรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
ทีอำจเกิดขึนจำกกฎหมำย ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  อ้ำงถึง European 

Commission, “Trust services identification” <https://ec.europa.eu/ digital-single-market/en/policies/trust-services- 

and eidentification> 
๗ General impacts on stakeholder groups All citizens will be able to carry out secure and trustworthy cross-

border electronic transactions and take full advantage of their rights across the EU. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_403 
๘ The Law of E-Signatures in the United States and Canada by Mark Tibberts 

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/03/the-law-esignatures-us-canada 
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The E-Sign Act บัญญัติขึนเพือรองรับกำรใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์และลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ 

ในทำงกำรคำ้เพือรับรองว่ำบนัทึกและลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์รองมีผลทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับเอกสำร
ทีเป็นกระดำษ (traditional paper documents) และลำยมือชือทีลงนำมด้วยหมึก (wet ink signatures)  
และจะไม่ถูกปฏิเสธผลทำงกฎหมำยเพียงเพรำะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์๙ 

 การจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
กำรคุ้มครองพยำนบุคคลของสหรัฐอเมริกำบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำย 

วิธีพิจำรณำควำมอำญำ หรือทีเรียกว่ำ United States Code (USC) Title 18 Crime and Criminal Procedure, 

Part II Criminal Procedure, Chapter 224 Protection of Witness (Section 3521)  โดยบทบัญญัติดังกล่ำว 
ให้อำนำจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมหรืออัยกำรสูงสุดในกำรพิจำรณำให้ควำมคุ้มครอง  
พยำนบุคคล (witness) หรือพยำนบุคคลทีสำคัญ (potential witness) ทีมำเบิกควำมให้แก่รัฐบำลกลำง 
หรือรัฐบำลมลรัฐในกระบวนพิจำรณำคดีอำญำทีเกียวข้องกับกำรกระทำขององค์กรอำชญำกรรมหรือ
กำรกระทำควำมผิดอำญำร้ำยแรง 

เยอรมนี มีกฎหมำยรองรับกำรคุ ้มครองพยำนบุคคล เรียกว่ำ กฎหมำยว่ำด้วย  
กำรคุ ้มครองพยำนบุคคลทีตกอยู่ในอันตรำย (Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter 

Zeugen-(ZSHG)) โดยบุคคลทีจะได้รับกำรคุม้ครองตอ้งปรำกฏขอ้เท็จจริงวำ่ หำกไม่มีขอ้มูลจำกบุคคนนั
จ ะ ท ำ ใ ห้ก ำ รสื บสว น ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ห รื อ ก ำร ค้นห ำ ที พัก อำ ศัย ข องผู ้ต้อ ง ห ำก ระ ทำไ ด้ย ำ ก  
หรือไม่อำจกระทำได้ และบุคคลดังกล่ำวอำจเข้ำรับกำรคุ ้มครองตำมกฎหมำยนีหำกบุคคลนัน 

ให้ควำมยินยอมและปรำกฏเหตุอันควรเชือได้ว่ำอำจเกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำย ชีวิต สุขภำพ เสรีภำพ  
หรือทรัพย์สินทีสำคัญและจำเป็นต้องใช้มำตรกำรคุ้มครองพยำนบุคคล และยังให้ควำมคุ้มครอง  

ไปถึงสมำชิกครอบครัวของบุคคลดงักล่ำวดว้ย  ทงันี หน่วยงำนทีมีหนำ้ทีดำเนินกำรคุม้ครองพยำนบุคคล 
คือ ตำรวจ หรือ เจ้ำหน้ำทีคุม้ครองพยำน (Zeugenschutzdienststellen)๑๐  

กำรคุ้มครองพยำนจึงเป็นหลักกำรทีนำนำประเทศถือปฏิบัติและถือเป็นพันธกิจ
ของรัฐทีจะปกป้อง คุ้มครองประชำชนในกรณีเกิดพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยในกำรมำเป็นพยำน  
ซึงโดยหลักกำรกำรคุ ้มครองพยำนบุคคลในต่ำงประเทศมีจุดประสงค์คุ ้มครองพยำนบุคคลในคดีอำญำ
เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ แต่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด เช่น นิยำมของพยำน ฐำนควำมผิดทีจะ
ได้รับกำรคุม้ครอง และหน่วยงำนททีำหน้ำทีคุ้มครองพยำน 

 
๙ US electronic signature laws and history https://www.docusign.com/learn/esign-act-ueta 

 ๑๐ อ้ำงอิงจำกบทควำม  เรือง กำรคุ้มครองพยำนทีเป็นผู้ร่วมกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖   โดยนำงวรนำรี  สิงห์สุวงษ์  นักกฎหมำยกฤษฎีกำชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยกฎหมำย
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้งแลว้ 

  ได้นำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบแลว้ 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอืน 
ร่ำงกฎหมำยนีมีควำมสมัพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอนืหรือไม่ อย่ำงไร 

๕.๑ กระบวนการทางอเิล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน 
  กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในส่วนนี สอดคล้องกับ พระรำชบัญญัติว่ำด้วย
ธุรกรรม ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึงบัญญัติรองรับสถำนะทำงกฎหมำยข องข้อมูล  

กำรทำธุรกรรม วิธีก ำรส่ งและรับข้อ มูลทีอยู่ ในรูปแบบอิ เล็ก ทรอนิกส์  ตลอดจนกำรรับฟัง
พยำนหลักฐำนทีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุ มผ่ำน 
สืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือนไข และมำตรฐำนกำรรักษำ  
ควำมมนัคงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนสือ โดยให้ถือว่ำกำรประชุมผ่ำนสืออิเล็กทรอนิกส์ตำม 
พระรำชกำหนดนีเป็นกำรประชุมโดยชอบด้วยกฎหมำย และห้ำมมิให้ปฏิเสธกำรรับฟังข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชกำหนดนีเป็นพยำนหลักฐำนในกระบวนกำรพิจำรณำตำมกฎหมำย   
อีกทังเป็นไปตำมแนวทำงของร่ำงพระรำชบัญญติักำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....   
ซึงมีเจตนำปรับปรุงโครงสร้ำงกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนของรัฐให้เอือต่อกำรนำเทคโนโลย ี
มำใช้พัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของรัฐและรับรองควำมมีผลของกฎหมำยของกำรบริกำร
ประชำชนทีทำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  

๕.๒ การจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
  กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในส่วนนีมีควำมใกลเ้คียงหรือควำมสัมพนัธ์กบั 

พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ โดยจะบัญญัติหลักกำรและกลไกในกำรคุ ้มครองพยำนทีอำจไม่ได้รับ  
ควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพยสิ์นในลกัษณะเช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุม้ครองพยำนฯ  

๖. ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมาย  
๖.๑ กฎหมายนีจากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีหรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
เนืองจำกเป็นกำรแก้ไขกฎหมำยเกียวก ับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ในตลำดทุน 

รวมทังกำรให้บริกำรประชำชนด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน ก.ล.ต. จึงไม่ได้เป็น 

กำรจำกัดสิทธิหรือ เส รีภำพ หรือก่อให้ เกิดหน้ำทีหรือภำระ แก่ประช ำชน  อย่ำงไรก็ตำม  
สำนักงำน ก.ล.ต.  มีหน้ำทีในกำรปรับปรุง หลักเกณฑ์ลำดับรอง และวำงทำระบบเพือรอง รับ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน   
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 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
เนืองจำกกำรจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำนใน พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีวตัถุประสงค์ 

เพือมุ่งคุ้มครองควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย ์สินของพยำนและบุคคลใกล้ชิดกับพยำน 
ตลอดจนกำรให้บุคคลดังกล่ำวได้รับค่ำตอบแทนทีเหมำะสมจำกกำรเป็นพยำน จึงไม่มีบทบัญญัติ  

ในลกัษณะทเีป็นภำระหรืออุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน 

๖.๒ มมีาตรการป้องกนั แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร 
 ไม่มี เนืองจำกไม่กระทบตอ่สิทธิหรือเสรีภำพ หรือก่อใหเ้กิดภำระหนำ้แก่ผูใ้ด 

๖.๓ กฎหมายนีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 

กำรรับรองกำรมีผลทำงกฎหมำยของกำรดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ในตลำดทุน จะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระให้แก่ประชำชนและภำคตลำดทุน 
ในกำรปฏิบติัตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำง ๆ ทงัในส่วนทีเป็นกำรดำเนินกำรระหวำ่งภำคเอกชนกบั
สำนักงำน ก.ล.ต. หรือกำรดำเนินกำรระหว่ำงภำคเอกชนด้วยกัน เช่น กำรขออนุญำต กำรรำยงำน  
กำรส่งหรือยืนเอกสำร กำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือ กำรจัดทำข้อมูล กำรเปิดเผย กำรลงลำยมือชือ  
กำรชำระรำคำ หรือกำรดำเนินกำรอืนใด รวมทงักำรแจง้ควำม ประกำศ หรือโฆษณำขอ้ควำมใด ๆ  
ให้บุคคลอืนหรือประชำชนทรำบในหนังสือพิมพ์รำยวนั สิงตีพมิพอื์นใดตำมกฎหมำย หรือ ณ สถำนทีใด  ๆ
ดำเนินกำรในรูปแบบหรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

อีกทังจะช่วยให้สำนักงำน ก .ล.ต.  สำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพและ 

เพิมควำมรวดเร็ว ในกำรปฏิบติังำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมีนัยสำคญั เนืองจำก
เจ้ำหน้ำทขีองสำนักงำน ก.ล.ต. จะสำมำรถนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบติังำน  

 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
กำรให้ควำมคุม้ครองพยำนในชันกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดของ

พนักงำนเจ้ำหน้ำทีสำนัก งำน ก .ล .ต . จะเอือให้สำนักงำน ก.ล.ต. มีช่องทำงได้รับข้อมูลและ
พยำนหลักฐำนสำคัญทีจะนำไปขยำยผลหรือเจือสมกับพยำนหลักฐำนในคดี ทำให้พยำนหลักฐำน  

มีนำหนักในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดในกำรบังคับใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำร
ทำงอำญำไดม้ำกยิงขึน อนัส่งผลตอควำมเชือมนัของนกัลงทุน ในขณะเดียวกนัก็เป็นกำรรับรองสิทธิ
ตำมรัฐธรรมนูญให้แก่บุคคลทีชีเบำะแสหรือพยำนไดรั้บควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สิน  
อนัเป็นกำรให้ควำมคุม้ครองแก่พยำนตลอดสำยตงัแต่ในชนัทีสำนกังำน ก.ล.ต. ตรวจสอบรวบรวม
พยำนหลกัฐำนจนถึงชนัพิจำรณำคดีของศำล 
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๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงำน ก.ล.ต. ทงันี ในประเด็นกำรจดัให้มีมำตรกำร

คุม้ครองพยำน สำนักงำน ก.ล.ต. และกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ร่วมเป็นหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบ 
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมายอย่างไรและมีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพืออานวยความสะดวกหรือลดขันตอนและค่าใช้จ่าย  
ในการดาเนินการหรือไม่ 
  ในปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ดำเนินกำรต่ำง ๆ  อันเป็นกำรสนับสนุนและรองรับ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้กรอบกฎหมำยปัจจุบ ันด้วย เช่น ออกกฎลำดับรองหรือระเบียบ
วิธีปฏิบัติทีเกียวข้องและพัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือเปิดช่องให้สำมำรถยนืคำขอ รับส่งเอกสำร  

ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์   
  นอกจำกนี สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีกำรทำควำมตกลงกับสำนักงำนคุ ้มครองพยำน  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม เพือประโยชน์ในกำรพิจำร ณำ กำรดำเนินกำร  
และกำรจัดให้มีมำตรกำรคุ ้มครองพยำน รวมถึงซักซอ้มควำมเขำ้ใจระหว่ำงหน่วยงำนเกียวกบัขนัตอน
ในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงหลักในกำรประสำนงำน
ระหว่ำงกันเพือควำมรวดเร็ว เช่น อีเมล หรือ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันกำรสนทนำออนไลน์สำหรับ
กำรดำเนินกำรในส่วนของกำรกันพย ำน  สำนักงำน ก.ล.ต. จะเสนอหลักเกณฑ์และเงือนไข 
ในเรืองดังกล่ำวเพอืให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำ 

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ทเีกยีวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
  สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนสือต่ำง ๆ ของสำนักงำน เช่น เว็บไซต์ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. เพจ facebook ของสำนักงำน ก.ล.ต. ออกข่ำวในหนังสือพิมพ์ ส่งอีเมลและจดัประชุม
ทำควำมเข้ำใจพระรำชบญัญติัฉบบันีให้กบัผูม้ีส่วนเกียวขอ้งทรำบ และ สำนักงำน ก.ล.ต. จะจัดทำ
บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนทเีกียวข้องเพือประสำนควำมร่วมมือในด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล เช่น สำนักงำนตำรวจแห่งชำติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตน้ 

๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทีคาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก  
  ไม่มีควำมจำเป็นในกำรเพิมอัตรำกำลังคน และกำรปฏิบัติและบังคับกำรตำม 
พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จะใชง้บประมำณในกำรดำเนินกำรเดิม  
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๘. ผลกระทบโดยรวมทีอาจเกิดขนึจากกฎหมาย 
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
กำรรับรองให้กำรดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มีผลทำงกฎหมำยทีชัดเจน  

จะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจำกกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ  เพือควำมง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

อำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำ ลดภำระให้แก่ประชำชนและภำคตลำดทุน รวมทงัยกระดับให้
กระบวนกำรต่ำง ๆ มีควำมโปร่งใสมำกขึน ซึงเป็นปัจจยัสำคญัทีเอืออำนวยให้ผูป้ระกอบธุรกิจและ
ตลำดทุนไทยแข่งขันได้ เชือมโยงสู่สำกลได้รวดเร็ว และทำให้ผู ้ลงทุนและกิจกำรเข้ำถึงตลำดทุน  
ไดส้ะดวก  นอกจำกนี ยงัส่งผลใหภ้ำพลกัษณ์และควำมน่ำเชือถือของตลำดทุนไทยอยูใ่นระดบัทีสูงขึน  
ซึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ 

 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน  
กำรคุ ้มครองพยำนจะเพิมควำมเชือมนัให้ประชำชนในกำรให้ข้อมูลหรือ

ถอ้ยคำแก่พนักงำนเจำ้หนำ้ที และส่งผลโดยตรงให้พนักงำนเจำ้หน้ำทีมีโอกำสเขำ้ถึงพยำนหลกัฐำน 
ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน สร้ำงควำมเชือมนัใหภ้ำคเอกชนและส่งผลดีทำงตรงต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึงจะทำให้ภำพลักษณ์แลควำมน่ำเชือถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที สูงขึน  
อนัเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกจิและกำรลงทุนจำกทงัภำยในและตำ่งประเทศ 

๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 
กำรรับรองและคุม้ครองสิทธิของพยำนในคดีควำมผิดทีเกิดขึนในตลำดทุนตังแต ่

ในชนัตรวจสอบกำรกระทำควำมผดิของพนกังำนเจำ้หนำ้ทีของสำนกังำน ก.ล.ต. จะเพิมประสิทธิภำพ
และสนับสนุนให้รัฐสำมำรถบงัคบัใชก้ฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดไดร้วดเร็วขึน อนัส่งผลให้สังคม
เกิดควำมสงบสุข มีโอกำสเท่ำเทียมในกำรลงทุน ไม่เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบ และเสริมสร้ำงคุณลกัษณะ
ทีดีใหพ้ลเมืองในสงัคมทีจะกลำ้พูดและกลำ้เผชิญหนำ้กบัสิงทีผิดปกติหรือไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

๘.๓ ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมหรือสุขภาวะ  
  ไม่มี 

๘.๔ ผลกระทบอนืทีสาคัญ 
  ไม่มี 

 
 
 
 





๑๓ 
 

 

(๓) นำงสำวฐิติรัตน์  หำญพิทกัษ์พงศ์  โทรศพัท ์ ๐-๒๒๖๓-๖๐๑๔ อีเมล thitirat@sec.or.th 
(๔) นำงปรัชญำภำ  ไชยกิจ   โทรศพัท์  ๐-๒๒๖๓-๙๖๖๓ อีเมล pratchay@sec.or.th 
(๕) นำงสำวรวีวรรณ  กระต่ำยทอง โทรศพัท์  ๐-๒๒๖๓-๖๐๑๒ อีเมล raweevan@sec.or.th 
(๖) นำงสำวสิรินทร์พชัร  ตงศริิ โทรศพัท์  ๐-๒๒๖๓-๙๕๑๙ อีเมล sirinpat@sec.or.th 
 

 


