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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดให้มีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สิ่งพิมพ์ออกสามารถใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลใช้แทน
ต้นฉบับได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สิ่งพิมพ์ออก” หมายความว่า สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนําเสนอหรือเก็บรักษา
เป็นเอกสารต้นฉบับ
“ระบบการพิมพ์ออก” หมายความว่า ระบบที่ใช้ในการนําเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
ต้นฉบับของสิ่งพิมพ์ออก และการจัดทําสิ่งพิมพ์ออกสําหรับใช้อ้างอิงข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“หน่ว ยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก” หมายความว่า คณะกรรมการหรือหน่ว ยงานที่มีอํานาจ
รับรองสิ่งพิมพ์ออกตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๔ การจัด ทําสิ่งพิมพ์ออกในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดย
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกและมีผลใช้แทนต้นฉบับได้
(๑) เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือบุคคลภายใต้บังคับของ
เจ้าของข้อมู ลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิ เล็กทรอนิก ส์ เป็น ผู้จัด ทําสิ่งพิมพ์อ อกจากระบบ
การพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจในการเก็บรักษาหรือควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่น
หรือบุคคลภายใต้บังคับหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้จัดทําสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนั้น
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(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับหรือควบคุมดูแล หรือหน่ว ยงาน
ที่อยู่ภายใต้การกํากับหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้จัดทําสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออก
ที่มีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือมีความเหมาะสมกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
หมวด ๑
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
ข้อ ๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางเทคนิคที่เหมาะสม
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็น หน่ว ยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกในจํานวนที่เพีย งพอ โดยอย่างน้อยต้องมี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้าน ดังต่อไปนี้
(ก) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(ข) ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication)
(ค) ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ง) ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(๒) ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรือวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานสําหรับใช้ในการตรวจสอบว่า
ระบบการพิมพ์ออกและกระบวนการจัด ทําสิ่งพิม พ์ออก มี ค วามมั่นคงปลอดภั ย และสามารถจัด ทํ า
สิ่งพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๓) ไม่เคยถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ ๙ หรือเคยถูกสั่งยกเลิก
แต่ยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
(๔) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก และจะต้องไม่มีเหตุ
ที่ทําให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการดําเนินงาน
(๕) ต้องไม่มี ส่ว นได้เ สีย ในกิจ การของบุคคลหรือนิติบุค คลที่เป็น ผู้พัฒ นา ขาย จําหน่า ย
จัดทํา จัดซื้อ จัดหา หรือให้เช่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก
คณะกรรมการอาจออกประกาศกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มประการอื่ น
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้
ข้อ ๖ ในกรณีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบีย น
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการของหน่ว ยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกที่เคยถูกสั่ง
ยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
คณะกรรมการอาจออกประกาศกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ องห้ า มประการอื่ น ของ
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกซึ่งเป็นนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้
ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะเป็น หน่ว ยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑) คําขอให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
(๒) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่น คงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
มาตรฐานที่เทีย บเท่าหรือไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) กระบวนการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๔) นโยบาย มาตรฐานและมาตรการในการตรวจระบบการพิมพ์ออก
(๕) รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication)
ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๖) เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๘ คณะกรรมการจะประกาศให้ผู้ยื่นคําขอตามข้อ ๗ เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
เมื่ อ คณะกรรมการหรื อ หน่ ว ยงานที่ ค ณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบและพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
ผู้ยื่น คําขอมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ และข้อ ๖ และได้ยื่นเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๗ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่ว ยงานใดทําหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการรับรองระบบ
การพิมพ์ออกของผู้ยื่นคําขอเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ ๙ คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ รวมทั้งแนวปฏิบัติอื่นใดที่ออก
โดยคณะกรรมการ
(๓) กระทําการใดจนเป็น เหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก
ข้อ ๑๐ เมื่อปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามข้อ ๙ คณะกรรมการอาจสั่งให้หน่วยงานรับรอง
สิ่งพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมีคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งคณะกรรมการหรือกระทําการ
อันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็น ชอบการเป็นหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานในการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก และรายงานการดํารงไว้ซึ่งคุณ สมบัติหรือการเปลี่ย นแปลงใด ๆ ในคุณ สมบัติ
อัน เป็น เงื่อนไขในการเป็น หน่ว ยงานรับรองสิ่งพิม พ์ออกตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ต่อคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายกําหนด
หมวด ๒
การรับรอง
ข้อ ๑๒ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออกของผู้ขอให้รับรองระบบ
การพิ มพ์อ อก เมื่อ ตรวจสอบพบว่า ระบบการพิมพ์ ออกเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธีการที่กํ าหนด
ในหมวดนี้ โดยให้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา เว้นแต่มาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องนั้นจะมิได้ถูกนํามาใช้
ข้อ ๑๓ ให้หน่ว ยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกพิจารณารับรองระบบการพิมพ์ออก โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบบการพิ ม พ์ อ อกมีก ระบวนการที่ ทํ า ให้มั่ น ใจได้ ว่า สิ่ ง พิ ม พ์ ออกมี ข้ อ ความถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ว นตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกต้องจัดให้มีกระบวนการ
ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออก
(๒) คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ออก
(๓) วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิมพ์ออก
(๔) การดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อรับรองว่าระบบการพิมพ์ออกมีความสอดคล้องตรงตาม
หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานตามที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายประกาศกําหนดไว้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๔ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออก เมื่อระบบการพิมพ์ออก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มี ก ระบวนการที่ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ ซึ่ ง มี ม าตรฐานไม่ ต่ํ า กว่ า
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า
(๒) มีระบบสํารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Backup) และระบบการกู้คืนข้อมูล (Data recovery)
ที่เหมาะสม
(๓) ได้จัดทําโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการป้องกัน มิให้มีการเปลี่ย นแปลงหรือแก้ไขข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติมโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้อง
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) มีกระบวนการบันทึกหลักฐานการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๕) มีกระบวนการบั น ทึ กหลัก ฐานการจัด ทํา สิ่งพิ มพ์ ออกเพื่อ ใช้ ในการตรวจสอบประวั ติ
การจัดทําสิ่งพิมพ์ออก
(๖) มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิมพ์ออก โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การระบุตัวตน (Identification)
(ข) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(ค) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
(ง) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทํา (Accountability)
ทั้งนี้ เพื่อให้ยืนยันได้ว่าการจัดทําสิ่งพิมพ์ออกได้ดําเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น
(๗) มีร ะบบการจัด เก็บเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และสิ่งพิมพ์ออกสามารถแสดงหรืออ้างอิงข้อความเพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลังได้
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เช่น วันเดือนปีที่มีการจัดทําสิ่งพิมพ์ออก เวลาที่มีการจัดทําสิ่งพิมพ์ออกซึ่งอ้างอิงตามเวลามาตรฐาน
ประเทศไทย ตําแหน่งของเว็บเพจ เป็นต้น
ข้อ ๑๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่น ใดที่ปรากฏ
ในสิ่งพิมพ์ออก เพื่อยืนยันว่าสิ่งพิมพ์ออกได้จัดทําผ่านระบบการพิมพ์ออกที่ผา่ นการรับรองโดยหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก
ข้อ ๑๖ สิ่งพิมพ์ออกที่ออกจากระบบการพิมพ์ออกซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก เป็นสิ่งพิมพ์ออกที่สามารถใช้แทนต้นฉบับได้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๑๔
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๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๗ ให้ผู้จัดทําสิ่งพิมพ์ออกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําสิ่งพิมพ์ออก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว สามารถจัดทําสิ่งพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้ว นตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ตรวจทานความถู ก ต้อ งครบถ้ ว นของสิ่ งพิ มพ์ อ อกที่ ได้ จัด ทํ ากั บข้ อ มูล อิ เล็ กทรอนิ ก ส์
ตามวิธีการที่ระบบการพิมพ์ออกกําหนดไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลความน่าเชื่อถือของระบบการพิมพ์ออก หน่วยงาน
รับ รองสิ่ งพิ ม พ์อ อกอาจเรี ย กให้ผู้ ข อให้ รับ รองระบบการพิม พ์ ออกมาให้ข้ อ มูล หรือ ส่ งเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิมพ์ออก รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบระบบการพิมพ์ออกได้อย่างน้อยทุกสองปี
ข้อ ๑๙ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก เมื่อปรากฏว่า
ระบบการพิมพ์ออกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
เมื่อปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจสั่งให้ผู้ที่ได้รับ
การรับรองระบบการพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอื่นใดตามที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกําหนด
ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของหน่ว ยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกหรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
อาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออกก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

