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ส่วนที่ 1 : บทน า 

ตามที่ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กธ/น/ข. 4/2551  เร่ือง จ านวนทุนทรัพย์ส าหรับข้อพิพาทส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ระงับ 
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 (“ประกาศ ที่ กธ/น/ข. 4/2551”)   
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของส านักงาน ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (“ประกาศว่าด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ”)  และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ อน. 24/2544  เร่ือง การประกาศทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
(ประกาศ ที่ อน. 24/2544”) ซึ่งมีผลใช้บังคับมาระยะหนึ่ง นั้น 

ส านักงานได้พิจารณาทบทวนแล้ว เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ของประกาศ 
ทั้งสามฉบับ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบ โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อส านักงานได้  
ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้   
 
เจ้าหน้าที่ส าหรับการสอบถาม:  นางสาวสทิชา กู้ธนพัฒน์ (ศูนย์คดีปกครอง)  
โทรศัพท์:   0-2263-6572   
โทรสาร:   0-2263-6573 
e-mail address:   saticha@sec.or.th   
ไปรษณีย์:   ศูนย์คดีปกครอง  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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ส่วนที่ 2 : ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

สืบเนื่องมาจากในปี 2544 ส านักงานได้ออกประกาศว่าด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ส าหรับผู้ลงทุน 
รายย่อยที่มีข้อพิพาทกับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งจ านวนค่าเสียหายไม่ได้สูงมาก จึงอาจไม่คุ้มค่ากับ 
การที่จะต้องฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อให้ได้รับชดใช้  โดยส านักงานได้ด าเนินโครงการตราสัญลักษณ์
อนุญาโตตุลาการ อันเป็นผลให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าโครงการ ผูกพันที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของส านักงานหากผู้ลงทุนมีค าร้องขอ ซึ่งในครั้งนั้นไดก้ าหนดจ านวนทุนทรัพย์ 
ของข้อพิพาทที่ผู้ร้องจะเสนอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงานไว้ที่รายละไม่เกิน  
1 ล้านบาท เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย และเมื่อพระราชบัญญัติ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตราขึ้นใช้บังคับ อันมีบทบัญญัติให้ส านักงานจัดให้มีกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการส าหรับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ออกประกาศก าหนดจ านวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาทที่จะเสนอให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้ออกประกาศ ที่ กธ/น/ข. 4/2551 ก าหนดจ านวนทุนทรัพย์ไว้ที่รายละ 
ไม่เกิน 1 ล้านบาทเช่นเดียวกัน  ซึ่งในช่วงเวลานั้น ส านักงานได้ยกเลิกประกาศว่าด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ปี 2544 โดยออกประกาศว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2551 มาบังคับใช้แทน แต่ก็ยังคงจ านวนทุนทรัพย์ไว้ที่รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2556 
ส านักงานได้แก้ไขประกาศว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ แต่คร้ังนั้นก็เป็นการแก้ไขในเร่ืองอ่ืน 
ที่มิใช่จ านวนทุนทรัพย์  จึงเท่ากับว่าจ านวนทุนทรัพย์ที่ก าหนดไว้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ได้ใช้บังคับ
มากว่า 15 ปี แล้ว (ต้ังแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน)   

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 - ปัจจุบัน) ไม่ปรากฏว่าผู้ลงทุน 
ได้ยื่นค าร้องขอเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน โดยพบว่าสาเหตุ
ส่วนใหญ่เนื่องมาจากจ านวนค่าเสียหายของผู้ร้องเรียนสูงกว่าจ านวนทุนทรัพย์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
เสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ ค่าเสียหายของผู้ร้องเรียนจะอยู่ราวกว่า  
1 - 3 ล้านบาท  ส านักงานจึงเห็นว่าจ านวนทุนทรัพย์ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ปี 2544 ดังกล่าวข้างต้น น่าจะ
ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าของเงินในปัจจุบัน ประกอบกับพบว่า ผู้ร้องเรียนบางราย
ประสบปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการตระเตรียมเพื่อเสนอเร่ืองเข้าสู่กระบวนการ เน่ืองจาก 
ตามประกาศว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ก าหนดให้การเสนอเร่ืองเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ต้องกระท าภายใน 6 เดือนนับแต่รู้หรือควรรู้ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่เกิดเหตุ 
หากแต่ประกาศดังกล่าวยังได้ก าหนดให้ผู้ร้องต้องยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบร้องเรียนของผู้ถูกร้อง
ก่อนที่จะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วย  ซึ่งกว่าที่ผู้ร้องจะเจรจากับผู้ถูกร้อง



4 

จนแน่ชัดว่าไม่อาจตกลงกันได้ ระยะเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว เป็นผลให้ระยะเวลาเตรียมการ
ของผู้ร้องเหลือไม่มากนัก  นอกจากนั้น ส านักงานเห็นวา่ ประกาศ ที่ อน. 24/2544 ก าหนดลักษณะ
ต้องห้ามของบุคคลที่อยู่ในทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของส านักงานไว้อย่างกว้างขวาง โดยไม่มี
การก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไว้  เป็นผลท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความผิดไม่ร้ายแรง แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อพิพาท ไม่สามารถเป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียน
รายชื่ออนุญาโตตุลาการของส านักงานได้ตลอดไป จึงเห็นสมควรที่จะก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
ของลักษณะต้องห้ามนั้น ๆ ไว้ให้ชัดเจน  

ส่วนที่ 3 : หลักการ  

1.  ประเด็นเกี่ยวกับจ านวนทุนทรัพย์ที่เสนออนุญาโตตุลาการ 

 ส านักงานได้พิจารณา ASEAN Capital Market Dispute Rules (“ACM dispute rules”) 
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่จัดท าขึ้นตามแนวทางในการระงับข้อพิพาทและการด าเนินคดีระหว่างประเทศ  
เพื่อสร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือระหว่างตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน  
โดยมุ่งคุ้มครองและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนรายย่อย ด้วยการน าเสนอวิธีระงับข้อพิพาท
ทางเลือกซึ่งผู้ลงทุนรายย่อยจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แล้ว พบว่า ACM dispute rules ได้ก าหนด
จ านวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาทที่เป็น small to medium-sized claims ซึ่งผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเสนอ 
เข้าสู่วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกได้ ไว้ที่ไม่เกิน 100,000 USD หรือประมาณ 3 ล้านบาท 

 เน่ืองด้วยประกาศว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงานมีวัตถุประสงค์ 
ที่มุ่งคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยโดยการน าเสนอวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกเช่นเดียวกันกับ ACM 
dispute rules ส านักงานจึงได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณาเทียบเคียงในการปรับปรุงจ านวน 
ทุนทรัพย์ของข้อพิพาทที่จะเสนอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการในครั้งนี้ด้วย ประกอบกับ
ส านักงานได้พิจารณาถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนรายย่อย โดยพิจารณาจากการที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 9/2555  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งก าหนดว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่  
บุคคลธรรมดามีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  
ดังนั้น จ านวนเงินลงทุนสูงสุดของผู้ลงทุนรายย่อยจึงย่อมไม่ถึง 10 ล้านบาท และเมื่อได้พิจารณา 
ถึงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนประเภทมาร์จ้ิน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  เร่ือง อัตรามาร์จ้ินเร่ิมต้น อัตราที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าน าเงินหรือทรัพย์สิน 
มาวางเป็นประกันเพิ่ม และอัตราที่สมาชิกต้องด าเนินการบังคับช าระหนี้ส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ประเภทมาร์จิ้น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ก็พบว่า บริษัทหลักทรัพย์ต้องก าหนดอัตราส่วนของหลักประกัน
เร่ิมแรก (initial margin) ที่ผู้ลงทุนต้องวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกันการช าระหนี้โดยต้อง 
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ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหลักทรัพย์  หากต่อมามีการซื้อขายจนสัดส่วนระหว่างมูลค่าหลักประกัน
กับมูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชี (maintenance margin) ลดลงเท่ากับร้อยละ 35 กล่าวคือ สูญเสียไป 
ร้อยละ 15 ของมูลค่าหลักทรัพย์ หรือเท่ากับร้อยละ 30 ของจ านวนหลักประกันเร่ิมแรก ผู้ลงทุน 
จะต้องน าเอาเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (margin call) เพื่อให้สัดส่วน
ดังกล่าวไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าส่วนใหญ่ ก็พบว่าได้ก าหนดเกณฑ์เร่ือง margin call เมื่ออัตรา maintenance margin ลดลงเท่ากับ
ร้อยละ 70 หรือสูญเสียไปร้อยละ 30 ของจ านวนหลักประกันเร่ิมแรก เช่นเดียวกับกรณีการซื้อขาย
หลักทรัพย์แบบใช้บัญชีประเภทมาร์จิ้น  ดังนั้น ความสูญเสียที่เป็นไปได้ส าหรับผู้ลงทุนรายย่อย 
ในภาวะปกติ (ไม่ถึงขั้นวิกฤตที่ต้อง force sell หรือ force close) จึงน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 30 ของทุนทรัพย์
ทั้งหมด หรือราว ๆ ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ค านวณจากทุนทรัพย์สูงสุดของผู้ลงทุนรายย่อยที่ไม่ถึง  
10 ล้านบาท)   

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ไม่มีการยื่นค าร้องขอเสนอข้อพิพาท 
เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยค่าเสียหายส่วนใหญ่
อยู่ราวกว่า 1-3 ล้านบาท ซึ่งเกินจ านวนทุนทรัพย์ที่จะรับไว้พิจารณาตามประกาศดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  
ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงจ านวนทุนทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของส านักงานที่ระบุไว้ในประกาศว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และประกาศ 
ที่ กธ/น/ข. 4/2551  จากเดิม รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็น “รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท” เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจและมาตรฐานสากล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศที่มุ่งคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนรายย่อย 

2.  ประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการเสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 ตามที่ส านักงานได้ศึกษา ACM dispute rules พบว่า เกณฑ์ดังกล่าวก าหนดให้การเสนอ 
ข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ต้องกระท าภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องติดต่อ
กลับครั้งสุดท้าย หรือภายใน 8 เดือนนับแต่วันยื่นข้อร้องเรียนกรณีไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ถูกร้อง  
จึงเห็นได้ว่า ผู้ร้องมีระยะเวลาในการจัดเตรียมค าร้องและเอกสารหลักฐานเป็นเวลา 6 เดือนเต็ม ภายหลัง
จากที่การร้องเรียนไม่เป็นผล หรือหลังจากร้องเรียน 2 เดือนแล้วไม่ได้รับการติดต่อกลับ  ในขณะที่
ประกาศว่าด้วยอนุญาโตตุลาการก าหนดให้ผู้ร้องเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้ร้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งข้อพิพาท แต่ไม่เกิน 1 ปี  
นับแต่วันเกิดเหต ุแต่ด้วยเหตุที่ข้อ 6(3)(ค) ของประกาศว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
ได้ก าหนดให้ ผู้ร้องต้องยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบร้องเรียนของผู้ถูกร้องก่อนที่จะเสนอข้อพิพาท 
เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หลังจากผู้ร้องไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 15 วัน หรือไม่ได้รับ
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การแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นข้อร้องเรียน ผู้ร้องถึงจะสามารถเสนอข้อพิพาท 
เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ จึงเห็นได้ว่า ผู้ร้องตามประกาศว่าด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการไม่ได้มีระยะเวลาในการจัดเตรียมค าร้องและเอกสารหลักฐานถึง 6 เดือน นับแต่รู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุพิพาทดังที่ก าหนดไว้ เนื่องจากต้องรอให้พ้น 15 วันหรือ 45 วันก่อน แล้วแต่กรณี  
จึงจะสามารถใช้สิทธิเสนอข้อพิพาทได้ ซึ่งบางกรณีระยะเวลาในการยื่นเร่ืองต่อส านักงานก็อาจล่วงเลย
ไปแล้ว เน่ืองจากเกิน 1 ปี นับแต่วันเกิดเหตุ หรืออาจเหลือน้อยจนไม่เพียงพอแก่การเตรียมการ  
ส านักงานจึงเห็นควรแก้ไขข้อก าหนดเร่ืองการเร่ิมนับระยะเวลาการใช้สิทธิ “โดยให้เร่ิมนับ 6 เดือน 
หลังจากที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่สามารถระงับข้อพิพาทให้กับผู้ร้องเรียนได้ภายใน 45 วัน หรือเมื่อพ้น 15 วัน 
ในกรณีท่ีผู้ร้องไม่ได้รับการติดต่อกลับ” นอกจากนี้ ยังเห็นควรขยายระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันเกิดเหตุ  
เป็น “2 ปีนับแต่วันเกิดเหตุ” โดยอ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 63/2552   
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ 
ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน ข้อ 12 ที่ก าหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีการจัดเก็บหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยในระยะเวลา 2 ปีแรกต้องกระท าในลักษณะที่พร้อมให้
ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที  ดังนี้ เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ก็ย่อมสืบค้นพยานหลักฐาน 
ได้โดยง่าย  นอกจากนี้ ส านักงานยังเห็นควรตีกรอบการใช้อ านาจของส านักงาน ในกรณีที่อาจผ่อนผัน
ระยะเวลาให้ผู้ร้องสามารถเสนอข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ โดยจ ากัดไว้ไม่เกิน  
10 ปี ซึ่งอ้างอิงจากอายุความฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

3.  ประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดของการมีลักษณะต้องห้าม 

ส าหรับในกรณีของประกาศ ที่ อน. 24/2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2544  
ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่อยู่ในทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการ 
ของส านักงาน แต่ไม่มีการก าหนดระยะเวลาที่จะไม่น าลักษณะต้องห้ามมาพิจารณา เป็นผลท าให้ 
อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความผิดไม่ร้ายแรง แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อพิพาท ไม่สามารถ 
เป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของส านักงานได้ตลอดไป  แต่เมื่อส านักงานได้พิจารณา
เทียบเคียงกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553   
เร่ือง การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่  
23 เมษายน พ.ศ. 2553 (“ประกาศ ที่ กจ. 8/2553”) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทลธ. 8/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
(“ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557”) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคล 
ที่มีบทบาทในตลาดทุน ก็พบว่า ประกาศทั้งสองฉบับได้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดของการมีลักษณะต้องห้าม
เอาไว้ กล่าวคือ ประกาศ ที่ กจ. 8/2553 ก าหนดให้ส านักงานอาจไม่ยกพฤติกรรมของกรรมการ 
หรือผู้บริหารของบริษัทขึ้นเป็นเหตุในการพิจารณาลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3  
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หากพฤติกรรมดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงาน1  
และประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ก าหนดให้ส านักงานอาจไม่ยกพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้าม
กลุ่มที่ 3 ขึ้นพิจารณาเป็นเหตุในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ การพักหรือเพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบหรือห้ามการปฏิบัติหน้าที่ หากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่า 10 ปี  
นับถึงวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงาน2 

นอกจากนี้ เมื่อส านักงานพิจารณาหลักการของกฎหมายแม่แบบว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ก็ได้ก าหนดคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการไว้เพียงว่า
จะต้องมีความอิสระและเป็นกลางเท่านั้น โดยให้เป็นสิทธิและความสมัครใจของคู่กรณีในการเลือก
บุคคลมาพิจารณาข้อพิพาทของตน  ด้วยเหตุน้ี ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงกรณีที่ประกาศ  
ที่ อน. 24/2544 ไม่ได้มีข้อก าหนดเร่ืองระยะเวลาสิ้นสุดของการมีลักษณะต้องห้าม โดยระบุให้  
“ส านักงานอาจไม่น าลักษณะต้องห้ามซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่า 10 ปี มาประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการก็ได้” อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คู่กรณีได้รับค าชี้ขาดข้อพิพาท 
จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง หรือบุคคลที่คู่กรณีให้ความไว้วางใจ  พร้อมกันนี้ ส านักงาน
เห็นควรปรับปรุงการอ้างอิงกฎหมายในประกาศดังกล่าว เพื่อให้เป็นปัจจุบันด้วย  

 

 

 

 

 

                                                        
1
 ข้อ 9(2) ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553  เรื่อง การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 
2
 ข้อ 35(3) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 

พ.ศ. 2557 
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ส่วนที่ 4 : สรุปการปรับปรุงประกาศ 
ข้อ เดิม ปรับปรงุใหม ่ เหตุผล / หมายเหตุ 

1. ประกาศว่าด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 
ข้อ 6(2)  “เปน็ข้อพิพาทที่ผู้ร้องแต่ละราย
เรียกร้องค่าเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
 
 
 
 
 
ข้อ 6(3)(ก) “เป็นข้อพิพาททีเ่กิดขึน้แล้ว 
ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ร้องรู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งข้อพิพาทนัน้   
แต่ทั้งนี้ ไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วันเกดิเหตุ 
ที่ใช้เปน็ข้ออ้างในการเรียกร้องสิทธิ   
เว้นแต่ส านักงานเห็นว่ามีเหตุจ าเป็น 
และสมควร” 
         
ข้อ 6(3)(ค)  “เป็นข้อพิพาทที่ผู้ร้องได้ยื่น 
ข้อร้องเรียนผ่านระบบการรับข้อร้องเรียน 
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เกี่ยวกับการรับข้อรอ้งเรียน 
ของลูกค้า แล้วแต่กรณีแล้ว และปรากฏ 
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
            1. ผู้ร้องไม่ได้รับการติดตอ่จาก 
ผู้มีหน้าที่แก้ไขข้อร้องเรียนตามทีป่ระกาศ
ดังกล่าวก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ผู้ร้องยืน่ข้อร้องเรียน 
            2. ผู้ร้องไม่ได้รับการแก้ไข 
ข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสีสิ่บห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้ร้องยืน่ข้อร้องเรียน  เว้นแต ่
ผู้ร้องตกลงขยายระยะเวลาดังกล่าว 

 
 
ข้อ 6(2)  “เปน็ข้อพิพาทที่ผู้ร้องแต่ละราย
เรียกร้องค่าเสียหายไม่เกินสามล้านบาท” 
 
 
 
 
 
ข้อ 6(3)(ค)  “เป็นข้อพิพาทที่เสนอเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใน 
หกเดือนนบัแตก่ าหนดระยะเวลาในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ทัง้นี้ ข้อพิพาท 
ดังกล่าวต้องเกิดขึน้มาแล้วไม่เกินสองป ี
นับแต่เกดิเหตุที่ใช้เป็นข้ออ้างในการ 
เรียกร้องสิทธิ เว้นแต่ส านักงานเห็นว่า 
มีเหตุจ าเป็นและสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน
ก าหนดอายุความฟ้องคดีตามกฎหมาย 
            1.  เมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้ร้องยืน่ข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้อง
ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ถูกร้อง 
            2.  เมื่อพ้นก าหนดส่ีสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้ร้องยืน่ข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้อง 
ไม่ได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนใหแ้ล้วเสร็จ 
            3.  เมื่อพ้นก าหนดส่ีสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้ร้องยืน่ข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้อง 
เห็นว่าการแก้ไขข้อร้องเรียนเปน็ไป 
อย่างไม่เหมาะสม” 

 
 
- แก้ไขจ านวนค่าเสียหาย
ของข้อพิพาทที่จะเสนอ
อนุญาโตตุลาการ  
เพื่อให้สอดคล้อง 
กับสภาพเศรษฐกิจ 
และค่าของเงินในปจัจุบัน 
 

- เพื่อขจัดอปุสรรค 
ให้แก่ผู้ร้องเรียน กรณี
ระยะเวลาในการ 
จัดเตรียมค าร้อง 
และเอกสารหลักฐาน 
เพื่อเสนอเรื่องเข้าสู่
กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 
ไม่เพียงพอ และเพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลา 
การจัดเก็บหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบรษิัท
หลักทรัพย ์
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           3. ผู้ร้องเห็นว่าการแก้ไขขอ้ร้องเรียน
เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม และแสดงได้ว่า 
ได้มีการสงวนสิทธิว่าอาจน าเสนอ 

ข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ” 
2. ประกาศว่าด้วยกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ 
“ข้อ 8  ผู้ร้องหลายรายที่มีสิทธิเรยีกร้อง 
ต่อผู้ถูกร้องเป็นแบบเดียวกันอันเนื่อง 
มาจากข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมายเดียวกัน 
และมกีารเรียกร้องค่าเสียหายแตล่ะราย 
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ผู้ร้องเหล่านัน้ 
อาจร่วมกันยื่นค าร้องเสนอข้อพิพาท 
ต่อส านักงานได้ โดยท าเป็นหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนเพื่อด าเนินกระบวนการพิจารณา
ตามแบบ อญ. 2 ที่ส านักงานก าหนด  
เพื่อด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการแทนผู้ร้องทุกราย  
พร้อมทั้งระบุจ านวนอนุญาโตตุลาการกรณี
ที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการมา
พร้อมกับการย่ืนค าร้องเสนอข้อพิพาทด้วย” 

 
 
“ข้อ 8  ผู้ร้องหลายรายที่มีสิทธิเรยีกร้อง 
ต่อผู้ถูกร้องเป็นแบบเดียวกันอันเนื่อง 
มาจากข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมายเดียวกัน  
และมกีารเรียกร้องค่าเสียหายแตล่ะราย 
ไม่เกินสามล้านบาท ผู้ร้องเหล่านัน้ 
อาจร่วมกันยื่นค าร้องเสนอข้อพิพาท 
ต่อส านักงานได้ โดยท าเป็นหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนเพื่อด าเนินกระบวนการพิจารณา 
ตามแบบ อญ. 2 ที่ส านักงานก าหนด  
เพื่อด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการแทนผู้ร้องทุกราย  
พร้อมทั้งระบุจ านวนอนุญาโตตุลาการกรณี 
ที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการมา
พร้อมกับการย่ืนค าร้องเสนอข้อพิพาทด้วย” 

 
 
- เพื่อให้สอดคล้องกับ
จ านวนทนุทรัพย์ 
ของข้อพิพาทที่ถูกแก้ไข 

3. ประกาศว่าด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 
ข้อ 15 วรรค 1  “ในกรณีที่มีผู้ร้องหลายราย
ร่วมกันยื่นค าร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 8 
และมีการเรียกร้องค่าเสียหายรวมกัน 
เกินกว่าหนึ่งล้านบาท  ผู้ร้องอาจแสดง 
ความประสงคใ์ห้มคีณะอนุญาโตตุลาการ 
ที่ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจ านวน 
สามคนได้ โดยให้แสดงความประสงค์
เช่นนั้นมาในค าร้องเสนอข้อพิพาท  
และผู้ถูกร้องอาจแสดงเจตนาว่าตกลง 
จะมีอนุญาโตตุลาการจ านวนสามคน
หรือไม่ มาในค าคัดค้านตามข้อ 10” 

 
 
ข้อ 15 วรรค 1  “ในกรณีที่มีผู้ร้องหลายราย
ร่วมกันยื่นค าร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 8 
และมีการเรียกร้องค่าเสียหายรวมกัน 
เกินกว่าสามล้านบาท  ผู้ร้องอาจแสดง 
ความประสงคใ์ห้มคีณะอนุญาโตตุลาการ 
ที่ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจ านวน 
สามคนได้ โดยให้แสดงความประสงค์
เช่นนั้นมาในค าร้องเสนอข้อพิพาท  
และผู้ถูกร้องอาจแสดงเจตนาว่าตกลง 
จะมีอนุญาโตตุลาการจ านวนสามคน 
หรือไม่ มาในค าคัดค้านตามข้อ 10” 

 
 
- เพื่อให้สอดคล้อง 
กับจ านวนทุนทรัพย ์
ของข้อพิพาทที่ถูกแก้ไข 
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4. ประกาศว่าด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 
ข้อ 32 วรรค 2  “ในกรณีการร่วมกัน 
ยื่นค าร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 8  
ให้คดิค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 
ตามอตัราในวรรคหนึ่งจากค่าเสียหาย 
ที่เรียกร้องรวมกันทั้งหมด แตค่่าป่วยการ
ดังกล่าวไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อข้อพิพาท 
และในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตลุาการ 
สามคนใหค้ิดค่าป่วยการตามอัตราดังกล่าว 
และอนุญาโตตุลาการแต่ละรายจะได้รับ 
ค่าป่วยการไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
ต่อข้อพิพาท” 

 
 
ข้อ 32 วรรค 2  “ในกรณีการร่วมกัน 
ยื่นค าร้องเสนอข้อพิพาทตามข้อ 8  
ให้คดิค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 
ตามอัตราในวรรคหนึ่งจากค่าเสียหาย 
ที่เรียกร้องรวมกันทั้งหมด แต่ค่าป่วยการ
ดังกล่าวไม่เกินสามแสนบาทต่อขอ้พิพาท 
และในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตลุาการ 
สามคนใหค้ิดค่าป่วยการตามอัตราดังกล่าว 
และอนุญาโตตุลาการแต่ละรายจะได้รับ 
ค่าป่วยการไม่เกินสามแสนบาท 
ต่อข้อพิพาท” 

 
 
- เพื่อให้สอดคล้อง 
กับจ านวนทุนทรัพย ์
ของข้อพิพาทที่ถูกแก้ไข 
กล่าวคือ หลักการเดิม 
ค่าป่วยการสูงสุดค านวณ
จากทุนทรัพย์สูงสุด 
ของผู้ร้อง 5 ราย  
เมื่อทุนทรัพย์เปลี่ยนเป็น
รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท 
ค่าป่วยการจึงไม่เกิน  
3 แสนบาท  

5. ประกาศ ที่ กธ/น/ข. 4/2551 
ข้อ 1  “ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับ 
หรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าที่ลูกค้าของผูป้ระกอบ 
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะเสนอให้
อนุญาโตตุลาการของส านักงาน ก.ล.ต. 
พิจารณาจะต้องเป็นข้อพิพาทที่มจี านวน 
ทุนทรัพยท์ี่ลูกค้าแต่ละรายเรียกร้อง
ค่าเสียหายไม่เกินหนึง่ล้านบาท” 

 
ข้อ 1  “ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับ 
หรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าที่ลูกค้าของผูป้ระกอบ 
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะเสนอให้
อนุญาโตตุลาการของส านักงาน ก.ล.ต. 
พิจารณาจะต้องเป็นข้อพิพาทที่มจี านวน 
ทุนทรัพยท์ี่ลูกค้าแต่ละรายเรียกร้อง
ค่าเสียหายไม่เกิน 3 ล้านบาท” 

 
- เพื่อให้สอดคล้อง 
กับจ านวนทุนทรัพย ์
ของข้อพิพาทที่ถูกแก้ไข 

6. ประกาศ ที่ อน. 24/2544 
ข้อ 2(5) “อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ 
หรือถูกด าเนนิคดี หรือเคยต้องค าพิพากษา 
ว่ากระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธรุกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วย
การธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย 
ประกันชีวิตหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ทางการเงินในท านองเดียวกัน  ไม่ว่าจะเปน็
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น   
ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท า 
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขาย

 
ข้อ2(2)(จ)  “อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ 
หรือถูกด าเนนิคดี หรือเคยต้องค าพิพากษา 
ว่ากระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน กฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วย 
ประกันชีวิตหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ 
ทางการเงินในท านองเดียวกัน ไมว่่าจะเปน็
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น  
ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท า 
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขาย

 
 
 
 
- เพื่อปรับปรุงการอ้างอิง
กฎหมายให้เป็นปัจจุบนั 
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หลักทรัพย์ หรือการบรหิารงานทีม่ีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต” 
     
ข้อ 2 วรรค 2  “ส านักงานจะทบทวน
ทะเบียนรายช่ืออนุญาโตตุลาการที่ประกาศ
ทุก 2 ปี และอาจถอนรายช่ือ
อนุญาโตตุลาการที่ประกาศไว้   
หากปรากฏว่าบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น  หรือปฏบิัติหน้าที่
โดยขัดต่อประมวลจริยธรรม
อนุญาโตตุลาการของส านักงาน
อนุญาโตตุลาการอย่างร้ายแรง” 

หลักทรัพย์ หรือการบรหิารงานทีม่ีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต” 
 
ข้อ 3   “ส านักงานจะทบทวนทะเบียนรายช่ือ
อนุญาโตตุลาการที่ประกาศไว้ทุก 2 ปี 
 
ส านกังานอาจถอนรายช่ืออนุญาโตตุลาการ 
ที่ประกาศไว้  หากปรากฏว่าบคุคลนั้น 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ 2(1) หรือมลีักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2(2)  
และเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงอันกระทบ 
ต่อความน่าเชื่อถือ หรือเป็นผูท้ี่มลีักษณะ 
ขาดความน่าไว้วางใจให้เป็น
อนุญาโตตุลาการช้ีขาดข้อพิพาท  ทั้งนี้  
หากปรากฏว่าเป็นบุคคลที่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามข้อ 2(2) (ง) (จ) (ฉ) (ช) หรือ (ซ)  
ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเกนิกว่า 10 ปี ส านักงาน 
อาจไม่น าลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาขึน้ทะเบียนรายชื่อ
อนุญาโตตุลาการก็ได้” 

 
 
 
- เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง 
บุคคลที่มคีวามรู้
ความสามารถ แตไ่ม่อาจ
เป็นบุคคลที่อยูใ่น
ทะเบียนรายช่ือ
อนุญาโตตุลาการได้
ตลอดไป และเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
แม่แบบว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการทาง
พาณิชย์ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจรับฟังความคิดเห็น 

เร่ือง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์อนุญาโตตุลาการของส านักงาน 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ     ต าแหน่ง      

ชื่อบริษัท / องค์กร           

เบอร์โทรศัพท์     เบอร์โทรสาร      

e-mail address      

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น 

 บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 ธนาคารพาณิชย์ 

 ผู้ลงทุน 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)            

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. การปรับปรุงจ านวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาทที่ผู้ร้องแต่ละรายจะเสนอเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ จาก 1 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
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2. การเร่ิมนับระยะเวลาในการใช้สิทธิเสนอข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 6 เดือน 
หลังจากที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายใน 45 วัน หรือเมื่อพ้น 15 วันในกรณีที่ 
ผู้ร้องไม่ได้รับการติดต่อกลับ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
   
    

3. การขยายระยะเวลาในการเสนอข้อพิพาท จากไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันเกิดเหตุ เป็น 2 ปีนับแต่วันเกิดเหตุ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
   
    

4. การก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อ
อนุญาโตตุลาการ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
   
    

 
กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 

ศูนย์คดีปกครอง 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือ โทรสาร 0-2263-6573 หรือ e-mail: saticha@sec.or.th 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น 3 พฤษภาคม 2559 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 


