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ข้อบังคบั 
หมวด 600 การจดัให้มกีารซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

  
601 การจัดให้มกีารซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Listing of the Contract) 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจก าหนดให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแบบใด ๆ ได้
ตามท่ีเห็นสมควรและเม่ือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยให้แบบของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เป็นไปตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด   
*601.01 การจดัให้มกีารซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET50 Index Options 
 เม่ือสมาชิกร้องขอหรือมีเหตุจ าเป็นและสมควร  ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดใหมี้การจดั
ใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ท่ีมีราคาใชสิ้ทธิอ่ืนเพ่ิมเติมนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นแบบของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้และตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจพิจารณาไม่จดัให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ออปชัน่ใน Options series ใด Options series หน่ึงท่ีไม่มีฐานะคงคา้ง   
 (*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 601.01โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) 

*601.02 การจดัให้มกีารซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures 
 ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดใหมี้การจดัใหมี้การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single 
Stock Futures หรือพิจารณาด าเนินการใด ๆ เม่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหุน้สามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงมีการ
ท ารายการท่ีมีผลกระทบต่อหุน้อา้งอิง (Corporate Action) ระงบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single 
Stock Futures หรือยกเลิกสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures ท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นหุ้นสามญัท่ี
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยหุ์้นสามญัใดหุ้นสามญัหน่ึงได้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 (*ความในหลักเกณฑ์ 601.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 24 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไป) 

*601.03 การจัดให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Sector Futures 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจก าหนดให้มีการจดัให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

Sector Futures หรือระงบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Sector Futures ไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
ก าหนด 
 (*เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 601.03 โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555  ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) 

  



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)                   600 - 2                    24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 

602 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Modification of the 
Contract) 

 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีซ้ือขายใน
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  โดยใหก้ารแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวมีผลตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 

603 การเพกิถอนแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Delisting of the Contract) 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจเพิกถอนแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแบบใด ๆ ไดต้ามท่ี

เห็นสมควรและเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยให้การเพิกถอนดงักล่าวมีผลตามท่ีตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 

604 แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 ให้แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีรายการ ขอ้ความและรายละเอียดตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด 

 
605  การรายงานจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Reportable Position) 

 เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
อาจก าหนดใหบุ้คคลใดรายงานจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เม่ือบุคคลนั้นมีการถือครอง
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามจ านวนท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือเม่ือตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ก าหนด 

การนบัจ านวนและการรายงานการถือครองสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 

*606     วนัสุดท้ายของการซ้ือขาย (Last Trading Day) และวนัครบก าหนดอายุสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (Expiration Date) 

606.01 วนัสุดท้ายของการซ้ือขาย (Last Trading Day) 
 วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย หมายถึง วนัสุดทา้ยของการซ้ือขายตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบของสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ 

ในกรณีท่ีวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายตรงกบัวนัหยดุท าการซ้ือขาย ใหถื้อเอาวนัท าการสุดทา้ยก่อน
วนัหยดุท าการดงักล่าวเป็นวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจประกาศก าหนดวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
แตกต่างไปจากท่ีก าหนดในแบบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตามวรรคสองไดใ้นกรณีท่ีวนัสุดทา้ยของ
การซ้ือขายตรงกบัวนัหยุดท าการของตลาดสินคา้อา้งอิงหรือในกรณีอ่ืนใดท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
เห็นวา่จ าเป็นและสมควรทั้งน้ี ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะประกาศใหท้ราบเป็นการล่วงหนา้  
606.02 วนัครบก าหนดอายุสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Expiration Date) 

วนัครบก าหนดอายุสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง วนัถดัจากวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย ยกเวน้
จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแบบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจประกาศก าหนดวนัครบก าหนดอายุสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แตกต่างไปจากวรรคหน่ึงไดใ้นกรณีท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นว่าจ าเป็นและสมควร ทั้งน้ี ตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะประกาศใหท้ราบเป็นการล่วงหนา้ 

ในวันครบก าหนดอายุสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้ภาระหรือสิทธิของผู ้ซ้ือและผู ้ขายอัน
เน่ืองมาจากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ส้ินสุดลง 
 (*ความในหลักเกณฑ์ 606 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 20 กันยายน 2554  ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 
เป็นต้นไป) 

  

607 การเปลีย่นแปลงราคาซ้ือขายสูงสุดในแต่ละวนั (Daily Price Limit) 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณาให้การเสนอซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่เป็นไป
ตามการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายสูงสุดในแต่ละวนัท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดใ้น
วนัแรกท่ีเร่ิมท าการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบใด ๆ หรือในกรณีอ่ืนท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
ก าหนด  
 

608  ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างองิเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการ
ช าระหนีป้ระจ าวนั (Daily Settlement Price) 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะก าหนดราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ

ราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนั  โดยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใหเ้ป็นไปตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด 
 

*609 ราคาเพ่ือใช้ในการช าระหนีใ้นวนัสุดท้ายของการซ้ือขาย 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดราคาส าหรับการส่งมอบ
หรือใช้อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย (Final 
Settlement Price) หรือราคาส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Price) แตกต่างจากท่ีก าหนดในแบบของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)                   600 - 4                    24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 606 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
610 การช าระหนีต้ามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 วิธีการช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด  และการส่งมอบ
หรือช าระหน้ีในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น 
 

*611 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทีม่กีารซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

*611.01 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส 
 ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส โดยผูซ้ื้อและ
ผูข้ายมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
 (1) ผูข้ายตอ้งส่งมอบสินคา้อา้งอิงใหผู้ซ้ื้อซ่ึงเป็นผูช้  าระราคา ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต เป็น
จ านวนและราคาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

 (2) ผูซ้ื้อตอ้งจ่ายช าระเงินใหผู้ข้ายเท่ากบัจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาหรือ
มูลค่าของสินคา้หรือตวัแปรท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส กบัราคาหรือมูลค่าของสินคา้
หรือตัวแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส หรือ 
 (3) ผูข้ายตอ้งจ่ายช าระเงินใหผู้ซ้ื้อเท่ากบัจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาหรือ
มูลค่าของสินคา้หรือตวัแปรท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สกบัราคาหรือมูลค่าของสินคา้
หรือตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

*เม่ือส้ินสุดช่วงเวลาซ้ือขายของวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส ให้
มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเพ่ือลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สด้วยราคา
ส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีในวนัสุดทา้ยของ
การซ้ือขาย (Final Settlement Price) หรือราคาส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Price) โดยการซ้ือขาย
ดงักล่าวใหส้มาชิกปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 
 (*ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 611.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของบริษัท 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 
2560 เป็นต้นไป) 

 
611.02 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ัน 

 ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ โดยผูซ้ื้อมีสิทธิและ
ผูข้ายมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
  



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)                   600 - 5                    24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 

(1)  คอลออปชัน่ (Call Options) 
  (1.1) ผูซ้ื้อคอลออปชั่นมีสิทธิซ้ือสินค้าอ้างอิงหรือได้รับช าระเงินเท่ากับจ านวนเงินท่ี
ค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้น
การช าระหน้ี (Settlement Price)  กบัราคาใชสิ้ทธิ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ 
  (1.2) ผูข้ายคอลออปชัน่มีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้อา้งอิงให้ผูซ้ื้อคอลออปชัน่ หรือจ่ายช าระเงิน
เท่ากบัจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื่อค านวณ
ส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี (Settlement Price) กบัราคาใชสิ้ทธิ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ใหผู้ซ้ื้อคอลออปชัน่ 
 

(2) พุทออปชัน่ (Put Options) 
  (2.1)  ผูซ้ื้อพุทออปชัน่มีสิทธิขายสินคา้อา้งอิงใหผู้ข้ายพุทออปชัน่ หรือไดรั้บช าระเงินเท่ากบั
จ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกบัราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการช าระหน้ี (Settlement Price) ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้น
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปชั่นจากผูข้ายพุทออปชั่น      
  (2.2) ผูข้ายพุทออปชัน่มีหน้าท่ีรับมอบสินคา้อา้งอิงจากผูซ้ื้อพุทออปชั่น หรือจ่ายช าระเงิน
เท่ากบัจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาใชสิ้ทธิกบัราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี (Settlement Price) ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ออปชัน่ใหผู้ซ้ื้อพุทออปชัน่ 

**เม่ือถึงวนัท่ีก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแบบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ในกรณีท่ีมีการเรียกร้องให้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ ให้กระท าโดย
การซ้ือขายดว้ยราคาเท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคาใชสิ้ทธิกบัราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื่อ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี (Settlement Price) โดยการซ้ือขายดงักล่าวใหส้มาชิกปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 
 (*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 611โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) 
 (**เพ่ิมเติมความในวรรคสองของ 611.02 โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 22 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป) 
 

*612 ค่าธรรมเนียม 
 สมาชิกมีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 (*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์  612โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)  

********************************* 


