
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กข. 43/2546 
   เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบักองทุนรวม 

(ประมวล) 
 
 
           

  เน่ืองจากปัจจุบนัการลงทุนผา่นกองทุนรวมมีความส าคญัมากข้ึนเป็นล าดบั  การมีขอ้มูล
เก่ียวกบักองทุนรวมในเบ้ืองตน้เผยแพร่อยา่งเพียงพอและมีคุณภาพจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูล้งทุนท่ีประสงค์
จะลงทุนผา่นกองทุนรวมเหล่านั้น  ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การจดัอนัดบักองทุนรวม คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จึงไดป้ระกาศยกเวน้ใหก้ารจดัอนัดบักองทุนรวมไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ริษทัอ่ืนใดท่ีไม่ใช่บริษทั
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนสามารถให้บริการแก่ผูล้งทุนในขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักองทุนรวม
ไดม้ากยิง่ข้ึน โดยการจดัอนัดบักองทุนรวมตอ้งกระท าอยา่งมีมาตรฐาน เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ 
รวมทั้งดว้ยความระมดัระวงัโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ท่ีวา่น้ี  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหค้วามเห็นชอบบุคคลท่ีจะประกอบธุรกิจ
การจดัอนัดบักองทุนรวมโดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ 
ในการก ากบัดูแลผูป้ระกอบการดงักล่าวอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อก
ขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ในประกาศน้ี 
  “การจดัอนัดบักองทุนรวม”  หมายความวา่   การใหค้  าแนะน าหรือความเห็นเก่ียวกบั 
คุณค่าหรือความเหมาะสมในการลงทุนของกองทุนรวมเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจใหส้ัญลกัษณ์หรือ 
เคร่ืองหมายอ่ืนใดเพื่อประกอบการใหค้วามเห็นดว้ยก็ได ้
  “บริษทัจดัอนัดบักองทุนรวม”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งประกอบธุรกิจการจดัอนัดบั 
กองทุนรวมเป็นทางคา้ปกติ  ท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการ 
  “บุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ”  หมายความวา่   กรรมการบริหาร รองผูจ้ดัการผูช่้วยผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่าย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน โดยบุคคลดงักล่าว 
เป็นผูรั้บผดิชอบงานในสายงานดา้นการจดัอนัดบักองทุนรวม 



  “กรรมการบริหาร”  หมายความวา่   บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งให้เป็น 
กรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหมี้อ านาจตดัสินใจในการด าเนินงานของบริษทัแทนคณะกรรมการบริษทั 
  “ผูอ้  านวยการฝ่าย”  หมายความวา่   บุคคลท่ีรับผดิชอบงานในระดบัส่วนงานภายในบริษทั 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “การจดัอนัดบับริษทัจดัการ”  หมายความวา่   การใหค้  าแนะน าหรือความเห็นเก่ียวกบั
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษทัจดัการ โดยอาจใหส้ัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด 
เพื่อประกอบการใหค้วามเห็นดว้ยก็ได ้
  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
  ขอ้ 2 ผูท่ี้จะประกอบการเป็นบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมได ้ ตอ้งขอรับความเห็นชอบและ 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ไม่วา่จะจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือ 
กฎหมายต่างประเทศ 
  (2) แสดงไดว้า่หลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการจดัอนัดบักองทุนรวมเป็นหลกัเกณฑท่ี์มีหลกัวชิาการ
รองรับซ่ึงสามารถสะทอ้นวตัถุประสงคข์องการจดัอนัดบักองทุนรวม และไม่ก่อใหเ้กิดความส าคญัผดิ 
ในสาระส าคญัของขอ้มูลการจดัอนัดบักองทุนรวมดงักล่าว 
  (3) มีโครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างการบริหาร ขอบเขต 
การประกอบธุรกิจ และผูบ้ริหาร ท่ีเช่ือไดว้า่ไม่มีส่วนไดเ้สียอนัอาจก่อใหเ้กิดขาดความเป็นอิสระ 
ในการจดัอนัดบักองทุนรวม และสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นกลางและเป็นธรรม 
  (4) มีผูบ้ริหารท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3 
 
  ขอ้ 3 ผูบ้ริหารของผูข้อความเห็นชอบตามขอ้ 2 ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (2) เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4)1 เป็นบุคคลท่ีมีอยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหา้มเป็นผูบ้ริหารหรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 

                                                        
1 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ/น/ข. 28/2549 เร่ือง แกไ้ขขอ้ก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 



  (5) อยูร่ะหวา่งถูกส านกังานสั่งพกั หรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีใด ๆ 
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (6) อยูร่ะหวา่งตอ้งหา้มมิใหเ้ป็นหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์ 
หรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน 
  (7) มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใด ๆ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (8) มีหรือเคยมีพฤติกรรมไม่สุจริตเก่ียวกบัทรัพย ์
  (9) มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการท าธุรกรรมท่ีเอาเปรียบผูล้งทุนในตลาดทุน หรือ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจหลกัทรัพยห์รือตลาดทุนโดยรวม 
  (10) มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงวา่มีเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ท่ีแทจ้ริง หรือจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริง อนัเป็นสาระส าคญัท่ีควร
บอกใหแ้จง้ในการขอรับความเห็นชอบ หรือในเอกสารหรือรายงานใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือ 
ตอ้งยืน่ต่อส านกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  (11) มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อมิใหกิ้จการ
ท่ีตนมีอ านาจในการจดัการหรือผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชา กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใด
อนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศท่ีออกภายใตอ้ านาจ
ตามกฎหมายดงักล่าว  
 
  ขอ้ 42 ในการขอรับความเห็นชอบเป็นบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวม ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะขอรับ
ความเห็นชอบยืน่ค าขอรับความเห็นชอบต่อส านกังานตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 
  เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหผู้ย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับความเห็นชอบเป็นบริษทัจดัอนัดบั
กองทุนรวมแก่ส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ 
 

  ขอ้ 53 ใหส้ านกังานพิจารณาค าขอรับความเห็นชอบเป็นบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวม 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
                                                        
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 10/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบักองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) 

ลงวนัท่ี 06/08/2558 
3ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 10/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบักองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) 

ลงวนัท่ี 06/08/2558 



 
  ขอ้ 6 ในการจดัอนัดบักองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) ใชข้อ้มูลประกอบการจดัอนัดบักองทุนรวมท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและ 
สามารถอา้งอิงได ้
  (2) จดัอนัดบักองทุนรวมและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัอนัดบักองทุนรวมดว้ยความสุจริต  
เป็นธรรม  เป็นกลาง  และเป็นอิสระ  รวมทั้งใชค้วามระมดัระวงั โดยค านึงถึงผูรั้บขอ้มูลเป็นส าคญั 
  (3) ระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัอนัดบักองทุนรวม  หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัอนัดบั 
กองทุนรวม และค าอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลการจดัอนัดบักองทุนรวม ตลอดจนแสดงค าเตือนเก่ียวกบัการใช้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัอนัดบักองทุนรวม โดยมีสาระส าคญัของค าเตือนวา่ ขอ้มูลการจดัอนัดบักองทุนเป็นเพียง
ขอ้มูลหน่ึงท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตดัสินใจลงทุน ไวใ้นเอกสาร 
ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลการจดัอนัดบักองทุนรวม 
  (4) จดัใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผูช้ี้แจงอธิบายขอ้มูลการจดัอนัดบักองทุน
รวมเม่ือไดรั้บการซกัถาม 
  (5) ในกรณีท่ีมีการใชส้ัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดประกอบการจดัอนัดบักองทุนรวม 
สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
  (6) เก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัอนัดบักองทุนรวมและขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณา 
จดัอนัดบักองทุนรวมไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปีนบัแต่วนัเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว  
  (7) หา้มมิใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมท าการจดัอนัดบักองทุนรวมใด  หากบริษทัจดัอนัดบั
กองทุนรวม  หรือผูบ้ริหารของบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวม มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้มกบักองทุนรวมหรือบริษทัจดัการนั้นในลกัษณะท่ีจะท าใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมขาดความ
เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระในการจดัอนัดบักองทุนรวม 
  (8) หา้มมิใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมกระท าการใด ๆ อยา่งไม่เหมาะสมจนอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อผูใ้ชข้อ้มูล กองทุนรวม บริษทัจดัการ หรือความเช่ือมัน่ในธุรกิจหลกัทรัพยห์รือตลาดทุน
โดยรวม 
 



  ขอ้ 7 ในกรณีท่ีบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมมีความประสงคจ์ะแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์
ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบักองทุนรวม  และสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีใชป้ระกอบการจดัอนัดบักองทุนรวม   
ใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมแจง้ใหส้ านกังานทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
หากส านกังานไม่ทกัทว้งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ กรณีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์  
หรือภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ กรณีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดนั้น  
ใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีใช ้
ในการจดัอนัดบักองทุนรวมได ้
 
  ขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมยืน่รายงานหรือแสดงเอกสารเก่ียวกบัการจดัอนัดบั
กองทุนรวมตามระยะเวลาหรือเป็นคร้ังคราวตามท่ีส านกังานก าหนด ในการน้ี ส านกังานจะใหท้ าค าช้ีแจง 
เพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นดว้ยก็ได ้ 
 
  ขอ้ 9 บริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมตอ้งยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังาน 
เขา้ไปในสถานท่ีตั้งของบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวม หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอ้มูลของ 
บริษทัจดัอนัดบักองทุนรวม  ในระหวา่งเวลาท าการของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้
 
  ขอ้ 10 หา้มมิใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมประกอบธุรกิจการจดัอนัดบับริษทัจดัการ  
เวน้แต่ไดแ้จง้ความประสงคใ์นการจดัอนัดบับริษทัจดัการต่อส านกังานตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ี
ส านกังานประกาศก าหนด  และหากส านกังานไม่ไดแ้จง้เป็นอยา่งอ่ืนภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บหนงัสือแจง้พร้อมเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งและครบถว้น  ใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมสามารถ
ประกอบธุรกิจการจดัอนัดบับริษทัจดัการได ้  ทั้งน้ี ใหน้ าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจ 
ตามขอ้ 2 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 มาใชบ้งัคบักบัการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบับริษทัจดัการโดยอนุโลม 
 
  ขอ้ 11 ในกรณีท่ีบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ี 
ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหบ้ริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมกระท าการ แกไ้ขการกระท า หรืองดเวน้การกระท าได ้
 
  ขอ้ 12 ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่บริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมใดขาดคุณสมบติัตามขอ้ 2   
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง 
ของส านกังานตามขอ้ 11 ใหส้ านกังานมีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1) ภาคทณัฑ ์
  (2) พกัการประกอบการท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
  (3) เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 



 
  ขอ้ 13 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 ธนัวาคม พ.ศ. 2546  เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
 

 
 
 
 

(สุชาติ  เชาวว์ศิิษฐ) 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กข. 43/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการประกอบธุรกิจ 
การจดัอนัดบักองทุนรวม ลงวนัท่ี 03/12/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2546  
ฉบบัทัว่ไป ตอนพิเศษ 142ง เล่มท่ี 120 
..........ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ/น/ข. 28/2549 เร่ือง แกไ้ขขอ้ก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากร
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2549 ฉบบัท่ี 123 ตอนพิเศษ 130 ง 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 10/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการประกอบธุรกิจ 
การจดัอนัดบักองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 06/08/2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 
2558 ฉบบัทัว่ไป ตอนพิเศษ 202ง เล่มท่ี 132 
 




