
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543  

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

     

1.  ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   
18 กุมภาพันธ์ 2543 ต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง การ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยังขาดความสามารถในการ
ประกอบการ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การผลิต การจัดการ การตลาด และการเงิน ท าให้ไม่อาจแข่งขันกับวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ได้ ประกอบกับประเทศไทยต้องเปิดเสรีด้านการลงทุน การค้า และบริการ จึงท าให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมประสบภาวะที่ต้องแข่งขันสูงขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ จึงเห็นควรจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุน และมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม และจัดตั้งส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานระบบการท างานของส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน  

2.  สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย 

(1) ก ำหนดควำมหมำย หรือลักษณะและขนำดของกิจกำรที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม1 

1.1)  วิสำหกิจขนำดกลำง ไดแก กิจการที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 (1) กิจการผลิตสินคาที่มีจ านวนการจางงานเกินกวา 50 คนแตไมเกิน 200 คน หรือมีรายได้ต่อปี 
เกินกว่า 100 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท 
 (2) กิจการใหบริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจางงานเกินกวา 30 คนแตไ่มเกิน 100 
คน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท 

1.2)  วิสำหกิจขนำดย่อม  ไดแก กิจการที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) กิจการผลิตสินคาที่มีจ านวนการจางงานไม่เกิน 50 คนหรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท 
(2) กิจการใหบริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจางงานไมเกิน 30 คนหรือมีรายได้ต่อปี

ไม่เกิน 50 ล้านบาท   
1.3) วิสำหกิจรำยย่อย ได้แก่  กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก 

ที่มีจ านวนการจางงานไมเกิน 5 คน หรือรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ทั้งนี้ หลักฐานและเงื่อนไขในการพิจารณา  
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 

                                                           
1 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  
  และประกาศส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเร่ืองการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 
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 หลักฐำนกำรพิจำรณำเกี่ยวกับจ ำนวนกำรจ้ำงงำนและรำยได้ 

 จ านวนการจ้างงานให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจ านวนการจ้างงานที่ได้จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด 
 จ านวนรายได้ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ได้จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วย 

การบัญชีก าหนด หรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้ 
 ในกรณีที่กิจการมีจ านวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มีรายได้ที่เข้าลักษณะ

ของวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่งให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  

(2) ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศดังกล่าว เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
(มาตรา 5) 

(3) ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ไว้ดังนี้ 
3.1) คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  ท าหน้าที่ก ากับการด าเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีองค์ประกอบจ านวน 30 คน มาจากทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กรรมการภาคเอกชน รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นรองประธานกรรมการ (มาตรา 6)  ทั้งนี้ ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ รวมทั้งก าหนดการจัดการประชุมของคณะกรรมการฯ ไว้ชัดเจน (มาตรา 7,8,9,10)  
โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ (มาตรา 11) 

 ก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

 ก าหนดลักษณะของกิจการอ่ืนเพ่ิมเติม นอกจากกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง 
และกิจการค้าปลีก เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง 
 เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 

และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร หรือด้านอ่ืน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  
ที่เก่ียวข้อง 

 เสนอให้มีกฎหมาย หรือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
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 ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
จัดท างบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

 ก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารฯ 

3.2) คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีอ านาจและหน้าที่ 
วางนโยบายบริหารงาน ควบคุม ก ากับดูแลกิจการโดยทั่วไปและรับผิดชอบซึ่งกิจการของส านักงานฯ มีองค์ประกอบจ านวน 
17 คน มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กรรมการภาคเอกชน รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีประธานกรรมการ  
มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการฯ (มาตรา 18) โดยคณะกรรมการบริหารฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา 20) 

 อนุมัติการด าเนินการของส านักงานตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนด 
 เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการฯ และรัฐมนตรี ในเรื่องทีเ่กี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 
 อนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณท่ีส านักงานจะด าเนินการในแต่ละปี   
 ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของส านักงาน  
 พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย  
 ออกข้อบังคับและระเบียบของส านักงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน ตามที่กฎหมายก าหนด 

เช่น การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล การสวัสดิการ การคัดเลือกและการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  
 จัดท ารายงานการรับและเบิกจ่ายของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารฯ เป็นผู้แต่งตั้งผู้อ านวยการ รวมทั้งก าหนดเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนของผู้อ านวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการบริหารฯ 
ก าหนด (มาตรา 23) 

3.3) ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้ง
เสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประสานงานกับสถาบันการศึกษา
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ศึกษาและจัดท า
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
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ทั้งนี้ โดยมีผู้อ านวยการ ท าหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงาน และตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างของส านักงาน (มาตรา 16 และมาตรา 27)  

(4) กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  ประกอบด้วยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือสมทบ ดอกผลหรือ
รายได้ของกองทุน และเงินอ่ืนที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการกองทุน (มาตรา 32) โดยมีส านักงานฯ ท าหน้าที่บริหารกองทุนตาม
นโยบายและมติของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหารฯ (มาตรา 16 (6)) 

 เงินกองทุนดังกล่ำว ให้น ำไปใช้เพื่อกิจกำรดังนี้ 
 ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กู้ยืม ส าหรับการด าเนินการ

ก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจหรือกลุ่มวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
 ให้ความช่วยเหลือ ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพ่ือน าไปใช้ด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนการด าเนินการ ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนที่เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ 

การวิจัย พัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยรวม โดยเป็นไปตาม 
ที่คณะกรรมการบริหารฯ ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ  

 เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานและการบริหารกองทุน 

 (5) แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  ก าหนดให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการ  
โดยประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงผลการวิจัยและพัฒนาตลอดจน
สภาพความจ าเป็นและเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและสังคมของปัญหาดังกล่าวที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยอาจจัดท าเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบด้วยแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือมาตรการซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการเงิน พัฒนา จัดตั้ง ตลาดเงินและตลาดทุนเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการผลิต 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ พัฒนารูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
(มาตรา 38) 
  นอกจากนั้น ยังก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดท าและ
รับรองสถิติข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท านโยบายและ
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งจัดท ารายงานสถานการณ์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีกฎกระทรวงก าหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการฯ (มาตรา 39,40 และมาตรา 41) 
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 (6) กำรส่งเสริมและกำรสนับสนุนของรัฐ ก าหนดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือองค์การเอกชน ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุน ให้ยื่นค าขอ
ต่อส านักงาน หรือสถาบันการเงินที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการกองทุน หรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมแผนงานและโครงการที่จะด าเนินการ (มาตรา 42)  
 ในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ จะพิจารณา
จัดสรรให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนผู้ยื่นค าขอ (มาตรา 43) 

 (7) กำรเพิกถอนกำรส่งเสริมและกำรสนับสนุนของรัฐ คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีอ านาจสั่งเพิกถอนการช่วยเหลือ 
ส่งเสริม หรือสนับสนุน และการให้สิทธิและประโยชน์ทีว่ิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจ หรือ องค์การเอกชนได้รับ หากปรากฏว่า
กระท าการโดยไม่สุจริต เพ่ือให้ตนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว โดยสั่งเพิกถอนได้ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันสั่งเพิกถอน 
และส านักงานต้องแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนให้หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือให้สิทธิประโยชน์ หรืออาจถูกตัด
สิทธิการได้รับความช่วยเหลือ และกรณีที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือองค์การเอกชนที่มีหน้าที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่ตาม
แผนปฏิบัติการฯ มิได้รายงานสถิติข้อมูล (มาตรา 45,46)  

 (8) บทก ำหนดโทษ มีบทก าหนดโทษผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยค า หรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารต่อคณะกรรมการฯ  
โดยก าหนดโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 48) 
 
หมำยเหตุ  ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
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