
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบบคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษิทัหลกัทรพัย์

และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

12.1 ผูย้ืน่ค ำขอรับควำมเห็นชอบฯ ตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยห์รอืผูป้ระกอบธรุกจิสญัญำ 

ซือ้ขำยลว่งหนำ้ ดังนี้ 

(1) กรณีบรษัิทหลักทรัพยต์อ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยท์ีป่ระสงคจ์ะขอรับควำมเห็นชอบ 

บคุคลทีถ่อืหุน้บรษัิทหลักทรัพยไ์มว่่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มเกนิรอ้ยละสบิของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท

หลักทรัพยนั์น้ แต่ทัง้นี้ ไมร่วมถงึบรษัิทหลักทรัพย ์

ทีม่ลีักษณะดังนี้ 

 

(1.1) อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกับดแูลของหน่วยงำนรัฐแหง่อืน่อยู่แลว้ หรอื 

 

(1.2) ไดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภททีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดป้ระกำศยกเวน้ เนื่องจำกเห็นว่ำคณุสมบัติ

ของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ไมม่ผีลต่อควำมน่ำเชือ่ถอืในกำรประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์

 

(2) กรณีผูป้ระกอบธรุกจิสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทีป่ระสงคจ์ะขอรับควำมเห็นชอบ

บคุคลทีถ่อืหุน้หรอืรับประโยชน์จำกหุน้เกนิรอ้ยละสบิของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูป้ระกอบธรุกจิสญัญำซือ้ขำย

ลว่งหนำ้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ป้ระกอบธรุกจิสัญญำซือ้ขำยลว่งหนำ้อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกับดแูลของหน่วยงำนรัฐแหง่อืน่อยูแ่ลว้ ใหผู้ ้

ประกอบธรุกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ตรวจสอบลักษณะของบุคคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็น 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่หำกไมม่ลัีกษณะตอ้งหำ้ม ใหถ้อืวำ่ส ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบบคุคลดังกล่ำวเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องผู ้

ประกอบธรุกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 

 

 

 

12.2 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอตำมแบบค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งต่อส ำนักงำน 

โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขดังนี้ 

(1) ไดย้ืน่ร่ำงโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ตอ่ส ำนักงำนแลว้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 10 วันท ำกำรกอ่นวัน 

ยืน่ค ำขอ 

 

(2) กรณีทีก่ำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญเ่กดิขึน้จำกบรษัิทหลักทรัพยห์รอืผูป้ระกอบธรุกจิสญัญำ 

ซือ้ขำยลว่งหนำ้มกีำรเพิม่ทนุ ใหย้ืน่กอ่นวันทีบ่รษัิทหลักทรัพยห์รอืผูป้ระกอบธรุกจิสญัญำ 

ซือ้ขำยลว่งหนำ้จะขำยหุน้เพิม่ทนุ 

 

(3) กรณีอืน่ ใหย้ืน่ภำยใน 14 วัน นับแต่วันทีบ่รษัิทหลักทรัพยห์รอืผูป้ระกอบธรุกจิสญัญำ 

ซือ้ขำยลว่งหนำ้รูห้รอืมเีหตอัุนควรรูว้ำ่มบีุคคลเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ียั่งไมไ่ดร้ับควำมเห็นชอบ 

 

 

 

12.3 ผูถ้อืหุน้รำยใหญจ่ะไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนต่อเมือ่บุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญนั่น้ ไมม่ลัีกษณะตอ้งหำ้ม 

 

 

 

ทัง้นี้ ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรือ่ง กำรก ำหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทหลักทรัพยต์อ้งขอรับควำมเห็นชอบบคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้

รำยใหญ ่ลงวันที ่23 กมุภำพันธ ์พ.ศ. 2543 ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรือ่ง กำรก ำหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทหลักทรัพยต์อ้งขอรับ

ควำมเห็นชอบบุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ฉบับที ่2) ลงวันที ่4 เมษำยน พ.ศ. 2545 พระรำชบัญญัตสิญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 



พ.ศ. 2546 และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยแนวปฏบัิตใินกำรขอควำมเห็นชอบ

และกำรใหค้วำมเห็นชอบบคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็น 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องผูป้ระกอบธรุกจิสัญญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 2550 

 

 

 

หมำยเหต ุ

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับค ำขอ

และผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูร้ับค ำ

ขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็น

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบ

อ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ (1.เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วันศุกร ์(ยกเวน้
วันหยดุทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยฯ์) ก ำหนด 2.

เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 3.เวลำพักเทีย่ง 
12.00 – 13.00 น.))  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร โทรศพัท ์1207 หรอื 
0-2695-9999 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) กำรพจิำรณำ 
(1) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจควำมถกูตอ้งในแบบค ำขอและ

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ (2) ตรวจสอบขอ้มลูเอกสำร
หลักฐำน พรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง (3) หำรอื

สอบถำมขอ้มลูขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอและเอกสำร

หลักฐำน และตรวจระบบทีบ่รษัิท (4) ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั 
ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

เพยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิใจ (5) เจำ้หนำ้ทีส่รุปขอ้มูล
ทัง้หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

26 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำอนุญำต 

(หมำยเหต:ุ -)  

3 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ของกรรมกำรของผูย้ืน่ค ำขอและผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคล

ธรรมดำรวมทัง้กรรมกำรของนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม) ของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง ) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ของผูย้ืน่ค ำขอและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่(ทัง้ทำงตรงและ
ทำงออ้ม) ของผูย้ืน่ค ำขอ ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง พรอ้มตรำประทับ 

(ถำ้ม)ี) 

- 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( (กรณีไมม่สีญัชำตไิทย) ของกรรมกำรของผูย้ืน่ค ำขอและผู ้

ถอืหุน้รำยใหญ ่(ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดำรวมทัง้

กรรมกำรของนติบิุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) 
ของผูย้ืน่ค ำขอ ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

- 

4) 

 

แบบ 90/91-1 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ 
(ถำ้ม)ี) 

- 

5) 

 

แบบรบัรองประวตับิคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ท ัง้

ทำงตรงและทำงออ้ม) ของบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืผูป้ระกอบธุรกจิ
สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (แบบ 9090/91-2/อพ 25-2) • ส ำหรบั

บรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม • ส ำหรบั
กรรมกำรของบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ ัง้ทำงตรงและ

ทำงออ้ม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูข้อรับควำมเห็นชอบลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง กรณีเป็น
นติบิคุคล ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

6) 

 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทั (แสดงโครงสรำ้งถงึผูถ้อืหุน้

ทำงออ้มช ัน้บนสุด) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( ผูข้อรับควำมเห็นชอบลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง กรณีเป็น

นติบิคุคล ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั (ของบรษิทัผูย้ ืน่ค ำขอ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูข้อรับควำมเห็นชอบลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง กรณีเป็น
นติบิคุคล ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สุดของบรษิทัผูย้ ืน่ค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( ผูข้อรับควำมเห็นชอบลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง กรณีเป็น

นติบิคุคล ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี ) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยใหญเ่ป็น
นติบิคุคล (ท ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูข้อรับควำมเห็นชอบลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง กรณีเป็น

นติบิคุคล ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี ) 

- 

10) 

 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สุดของผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ท ัง้ทำงตรงและ

ทำงออ้ม) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูข้อรับควำมเห็นชอบลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง กรณีเป็น
นติบิคุคล ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

11) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมค ำขอ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ ( ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 

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

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

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8440 / คูม่อื 8931 
 



11/07/2558 23:00 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
11/07/2558 23:00 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

02/07/2558 15:49 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 
30/06/2558 16:49 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ภำณุพงศ ์สนัทะยำ 

28/06/2558 23:28 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ภำณุพงศ ์สนัทะยำ 

19/06/2558 12:02 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI แกไ้ขตำมมตกิำรประชมุ
เมือ่วันที ่17 ม.ิย. 58 

21/05/2558 18:35 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 
21/05/2558 18:35 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 

21/05/2558 18:01 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ภำณุพงศ ์สนัทะยำ 
 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/05/2559 

http://www.info.go.th/

