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1. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย 
 เพื่อให้มีหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน รวมท้ังให้การจัดเก็บสินค้า
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2. ขอบเขตของกฎหมำย 
 ใช้ควบคุมการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น และ                
ผู้ท่ีมีคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ท่ีเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ ยกเว้นท่ีเป็นของ
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ       
(มาตรา 4) 

3. องค์กรในกำรบังคับใช้กฎหมำย 
 3.1 คณะกรรมการก ากับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ และ
กรรมการจากผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน              
สี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล 
หรือกิจการห้องเย็น หรือกิจการธนาคารพาณิชย์ กิจการละหนึ่งคน เป็นกรรมการ และให้อธิบดี
กรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวง ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการด าเนินการตามกฎหมายนี้ 
ประกาศก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการ เกี่ยวกับสินค้าไม่ให้           
สูงเกินสมควร รวมท้ังพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และ เสนอแนะแก่อธิบดีในการก าหนด             
การใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า (มาตรา 7 และมาตรา 8)  
 3.2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของ
คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการท่ัวไปและงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล  
และกิจการห้องเย็น รับเรื่องร้องเรียนท่ีผู้มีส่วนได้เสียอ้างว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด และ
ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย (มาตรา 13)  
 3.3 พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้) ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรหรือจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
ให้มีอ านาจหน้าท่ีออกหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารหรือ



๒ 

 

หลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา เข้าไปในสถานท่ีท าการ คลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็น เพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามกฎหมายนี้ อายัดบัญชี  เอกสารหรือหลักฐาน     
รวมท้ังเก็บหรือน าสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด (มาตรา 14) 

4. มำตรกำรทำงกฎหมำย 
 4.1 มาตรการก ากับดูแลกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น  
  (1) กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น หมายถึง การรับท าการ
เก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า หรือไซโลโดยมีระบบควบคุมความชื้น หรือห้องเย็นโดยมีระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ  เพื่ อป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า  แล้วแต่กรณี เพื่ อบ าเหน็จ                 
เป็นทางการค้าปกติ  ไม่ว่าบ าเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ท้ังนี้               
การประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นให้กระท าได้เฉพาะแต่นิติบุคคล
ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น โดยได้รับใบอนุญาตจาก                 
อธิบดีกรมการค้าภายใน (มาตรา 3 และมาตรา 18) 
  (2) ใบอนุญาตประกอบกิจการตาม (1) ให้ มีอายุสามปีนับแต่วันท่ีออก
ใบอนุญาต (มาตรา 19) 
  (3) ผู้ประกอบกิจการตาม (1) อาจมีส านักงานสาขาได้ แต่ต้องได้รับใบอนุญาต
จากอธิบดีกรมการค้าภายใน ท้ังนี้ ใบอนุญาตให้มีส านักงานสาขาให้มีอายุตามอายุของใบอนุญาต
ตาม (2) (มาตรา 22 และมาตรา 23)  
  (4) การก ากับดูแลกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น 
   ก. ผู้ประกอบกิจการต้องส่งมอบใบรับของคลังสินค้าให้แก่ผู้น าสินค้า             
มาฝากทุกครั้งเมื่อได้รับสินค้า ส าหรับประทวนสินค้าให้ส่งมอบเมื่อผู้น าสินค้ามาฝากร้องขอ ท้ังนี้ 
ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าต้องมีรายการอย่างน้อยตามท่ีก าหนด (มาตรา 25 และ
มาตรา 26) 
   ข. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และ
กิจการห้องเย็น จะต้องปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้กระท าการ  
    1) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติ  ได้แก่  ต้องมี ทุนตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 27) คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ต้องมีลักษณะ สภาพ และ
วิธีการด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการก าหนด (มาตรา 28) ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ทรง               
ใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าเมื่อมีการขอรับสินค้าท่ีฝากโดยเวนคืนใบรับของคลังสินค้า
หรือประทวนสินค้า แต่อาจใช้สิทธิยึดหน่วงสินค้าไว้ได้ตามจ านวนหนี้ท่ีค้างช าระ หากปรากฏว่า          
ผู้ฝากมีหนี้อันเกิดจากการฝากหรือการรับบริการอื่นใดเกี่ยวกับสินค้าท่ีรับฝาก (มาตรา 30) ต้องมี
การตรวจสอบสินค้าท้ังหมดท่ีเก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น อย่างน้อยปีละสองครั้ง 
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ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยแจ้งวันท าการตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี            
ผู้ฝาก และผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าทราบล่วงหน้า เพื่อให้เข้าร่วมตรวจสอบ 
(มาตรา 31) รวมท้ังในกรณีท่ีผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าแจ้งความ
ประสงค์จะขอเข้าตรวจสอบสินค้า ผู้ประกอบกิจการต้องยินยอมให้เข้าตรวจสอบได้ในเวลาท าการ 
และต้องอ านวยความสะดวกตามสมควร (มาตรา 32) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับและรายจ่าย
เกี่ยวกับกิจการ และบัญชีคุมสินค้า (มาตรา 33) ต้องส่งรายงานประจ าปี งบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน ภายในเวลาท่ีก าหนด (มาตรา 34) และต้องแจ้งให้อธิบดี
กรมการค้าภายในทราบภายในเวลาก าหนด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนายคลังสินค้า สถานท่ีท า
การ หรือลักษณะ สภาพ จ านวน หรือขนาดของคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น (มาตรา 36) หรือ
ในกรณีท่ีประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ (มาตรา 37)  
    2).ข้อห้ามกระท าการ (มาตรา 29) ได้แก่ ออกใบรับของคลังสินค้าหรือ
ประทวนสินค้าท้ังหมดหรือบางส่วนโดยมิได้ยกเลิกใบเดิมโดยทุจริต ให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือ
ห้องเย็น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นท่ีโดยมิได้แจ้งให้อธิบดีกรมการค้าภายในทราบ ลดทุน               
หรือฝากเงินไว้ ท่ีอื่นนอกจากธนาคารหรือบริษัทเงินทุน โดยมิ ได้ รับอนุญาตจากอธิบดี              
กรมการค้าภายใน ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ ผู้จัดการ กรรมการหรือหุ้นส่วนของผู้ประกอบ
กิจการ เรียกเก็บค่าบ าเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเกินกว่าอัตราท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด  
  (5) ความรับผิดของผู้ประกอบกิจการ 
   ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น ต้องรับผิด 
ต่อผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า ในกรณดีังต่อไปนี้ 
   ก. กรณีความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีสินค้าท่ีรับฝากสูญหาย เสียหาย          
เกิดการผสมปลอมปน หรือปริมาณ น้ าหนัก ขนาด คุณภาพ หรือมาตรฐานของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ระบุในใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยจาก
สภาพของสินค้าหรือเพราะความผิดของผู้ฝาก (มาตรา 38) 
   ข. กรณีความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีไม่ได้แจ้งบุคคลดังกล่าวทันทีเมื่อรู้
หรือควรจะรูว้่าสินค้าท่ีรับฝากไว้เสื่อมสภาพ (มาตรา 39) 
   ค. กรณีความเสียหายท่ีเกิดจากการออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวน
สินค้ามากกว่าหนึ่งฉบับ (มาตรา 40) 
   แต่ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องรับผิด ในความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้า                 
ท่ีรับฝากมีสภาพอันก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ไวไฟ มีพิษ อาจเกิดระเบิด หรืออาจเป็นอันตราย
โดยประการอื่น โดยผู้ฝากมิได้จดแจ้ง ท าเครื่องหมาย หรือปิดป้าย และผู้ประกอบกิจการไม่รู้
หรือไม่อาจรู้ถึงสภาพอันตรายแห่งสินค้านั้น (มาตรา 41) 
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 4.2.มาตรการก ากับดูแลคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ท่ีเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่
บริษัทในเครือ 
  (1) ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ท่ีเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต แต่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและท่ีอยู่ พร้อมกับสถานท่ีเก็บ พื้นท่ี ขนาด 
และความจุของคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น รวมท้ังชื่อ และสถานท่ีท าการของบริษัทในเครือ            
ท่ีฝากเก็บสินค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ และ            
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งแล้ว ใหอ้อกใบรับรองการแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐาน (มาตรา 44) 
  (2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามท่ีได้แจ้งไว้ตาม (1) หรือประสงค์จะเลิก
หรือโอนกิจการ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล เลิก หรือโอนกิจการ (มาตรา 45)  
  (3) ให้ผู้มีคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ท่ีเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัท             
ในเครือ จัดท าบัญชีคุมสินค้าเก็บไว้ ณ สถานท่ีท าการ พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้  และให้จัดส่งรายงานประจ าปีแสดงข้อมูลสินค้าท่ีท าการเก็บรักษาตามแบบ วิธีการ 
และภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกรมการค้าภายในก าหนด (มาตรา 48 และมาตรา 49) 
  (4) ห้ามมิให้ออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าส าหรับสินค้าท่ีเก็บ
รักษาในคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นท่ีเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ  เว้นแต่เป็นการ
ออกหลักฐานในการรับฝากสินค้า (มาตรา 50) 
 4.3 กระบวนการอุทธรณ ์
   กรณีผู้ประกอบกิจการ หรือผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นท่ีเก็บรักษาสินค้า
เฉพาะแก่บริษัทในเครือ ไม่พอใจค าสั่งของอธิบดีกรมการค้าภายใน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่ง ในกรณีต่อไปนี้ 
   (1) ค าส่ังเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และ
กิจการห้องเย็น การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตให้มีส านักงานสาขา การอนุญาตให้ลดทุน 
หรือใหฝ้ากเงินไว้ท่ีอื่นนอกจากธนาคารและบริษัทเงินทุน (มาตรา 42)  
   (2) ค าส่ังลงโทษทางปกครอง (มาตรา 60) 

5. บทก ำหนดโทษ 
 5.1 โทษทางปกครอง 
   (1) ก าหนดให้โทษทางปกครอง ประกอบด้วยปรับทางปกครอง พักใช้ใบอนุญาต 
และเพิกถอนใบอนุญาต โดยให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้มีอ านาจลงโทษทางปกครอง  
(มาตรา 51) 
   (2) กรณีผู้ประกอบกิจการ หรือผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นท่ีเก็บรักษา
สินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีท่ีให้ระงับ แก้ไขปรับปรุง หรือ           
ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น การไม่ออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า



๕ 

 

ตามท่ีก าหนด การให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นท่ี โดยไม่แจ้ง
ให้อธิบดีกรมการค้าภายในทราบ การเรียกเก็บค่าบ าเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการ              
เกินอัตราท่ีคณะกรรมการก าหนด การไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ทรงใบรับของคลังสินค้า                   
หรือประทวนสินค้า ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นท่ีเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ               
ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้หรือไม่แจ้งเลิกหรือโอนกิจการ เป็นต้น (มาตรา 53               
มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59) 
  (3) กรณผีู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีท่ีให้ระงับ แก้ไขปรับปรุง 
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนด เกี่ยวกับกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการมีฐานะการเงิน           
ไม่มั่นคงหรืออยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฝาก หรือให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท
ในเครือ ผู้จัดการ กรรมการหรือหุ้นส่วน อธิบดีกรมการค้าภายในมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน ท้ังนี้ อาจก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็ได้ 
  (4) กรณีผู้ประกอบกิจการไม่ด าเนินกิจการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ใบอนุญาตหรือหยุดด าเนินกิจการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยมิได้แจ้ งให้อธิบดี 
กรมการค้าภายในทราบ หรือถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ            
ตามค าส่ังพักใช้ใบอนุญาต อธิบดีกรมการค้าภายในมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 5.2 โทษทางอาญา 
  (1) กรณีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก ขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ี หรือไม่อ านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี จ าคุกหรือปรับ หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 61 ถึงมาตร 63)  
  (2) กรณีประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน (มาตรา 64)  
  (3) กรณีผู้ประกอบกิจการมีส านักงานสาขาโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จ าคุกไม่เกิน           
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท 
ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน (มาตรา 65) 
  (4) กรณีผู้ประกอบกิจการออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าใหม่
ท้ังหมดหรือบางส่วน โดยมิได้ยกเลิกใบเดิมโดยทุจริต ลดทุน หรือฝากเงินไว้ท่ีอื่นนอกจาก            
ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุน โดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน จ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 66)  
  (5) ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ท่ีเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและท่ีอยู่ พร้อมกับสถานท่ีเก็บ พื้นท่ี ขนาด และความจุของคลังสินค้า 
ไซโล หรือห้องเย็น ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา 67)  
  (6) ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ท่ีเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
ออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าส าหรับสินค้าท่ีเก็บรักษาในคลังสินค้า ไซโล หรือ          
ห้องเย็น จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 68)  
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 ความผิดตาม (1) หรือ (5) ให้คณะกรรการมีอ านาจเปรียบเทียบได้  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อธิบดี รองอธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระท าการแทนได้ 
และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกัน 
(มาตรา 70)  
 
หมำยเหตุ - ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการ
จะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ 
ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
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