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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา  จังหวัดสงขลา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลชิงโค  ตําบลทํานบ  ตําบลหัวเขา  ตําบล

สทิงหมอ  อําเภอสิงหนคร  และตําบลบอยาง  ตําบลเกาะยอ  ตําบลเขารูปชาง  ตําบลพะวง  อําเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  และการศึกษา
ของชุมชนและระดับภาค 

(๒) สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการขนสงและการสงออกสินคาของภาคใต 
(๓) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  และการทาเรือ   

ใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาพื้นที่อนุภาคและพื้นที่ชายแดน และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
สามฝาย  อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย 

(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ  และไดมาตรฐาน
(๕) สงเสริมและพัฒนาใหเปนชุมชนทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด 
(๖) สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มี คุณคาทางศิลปกรรม  

สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตร  และโบราณคดี 
(๗) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนด  การใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
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 (๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

 (๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 (๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

 (๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน   
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 (๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา  ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๘) โรงฆาสัตว 
 (๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๐) สวนสนุก 
(๑๑) สนามแขงรถ 
(๑๒) สนามแขงมา 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม

สภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

สําหรับการใชประโยชนที่ดินริมฝงทะเลสาบสงขลา  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
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(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา  ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสตัวปา  เพื่อการคา 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๘) โรงฆาสัตว 
 (๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๐) สวนสนุก 
(๑๑) สนามแขงรถ 
(๑๒) สนามแขงมา 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดิน   
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

 ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา  ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) โรงฆาสัตว 
 (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  
 (๘) กําจัดมูลฝอย 
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา  ตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
 (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๓) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
 (๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชราหรือคนพิการ 
 (๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๐) โรงพยาบาล 
การใชประโยชนที่ดินริมชายฝงทะเล  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมชายฝงทะเล  ไมนอยกวา  

๑๕  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ยกเวนบริเวณตามวรรคสี่  ใหใชประโยชน

ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม   สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค  และ



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

สาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

 ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว  เวนแต

เปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนในที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถวตาม  (๙)  ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ที่ดินประเภทนี้  บริเวณหมายเลข  ๕.๑๕  หมายเลข  ๕.๑๗  และหมายเลข  ๕.๑๙  ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้
ในแตละบริเวณ  และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๑๐) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว 
(๑๑) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง

ไมนอยกวา  ๖  เมตร 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมฝงทะเลสาบสงขลาหรือริมชายฝงทะเล  ใหมีที่วางตาม
แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาหรือริมชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  
เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐยกเวนบริเวณตามวรรคสอง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับ
นันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนที่เกี่ยวของกับการนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเทานั้น  เวนแตบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการขนสง
น้ํามันโดยระบบทอใตดินไดดวย 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ที่ดินประเภทนี้  ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใช 
ประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  
เกษตรกรรมหรือ เกี่ ยวของกับเกษตรกรรม   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น  

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
 (๒) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา  ตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา 
 (๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๕) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๖) การอยูอาศัยประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว 
 (๗) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
 (๘) กําจัดมูลฝอย 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงคลองพะวง  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ

ของคลองพะวงไมนอยกวา  ๑๕   เมตร  เวนแต เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงทะเลสาบสงขลาหรือริมชายฝงทะเล  ใหมีที่วางตามแนวขนาน 
ริมฝงตามธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาหรือริมชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมยกเวนบริเวณตามวรรคสอง  
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้  บริเวณหมายเลข   ๗ .๒   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  การขนสงน้ํามันโดยระบบทอใตดิน  หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ
กับการศึกษา  สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถิ่น  การอนุรักษโบราณสถาน  
โบราณคดี  ประวัติศาสตร  ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใช
ประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการของรัฐ   กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 





บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา  จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๘

ที่ดินประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว ได

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี  ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปง หรือขนมเคก ได ได ได ได ได
(๒) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด  หรือชิ้น ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากออย  บีช
หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
       หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  
(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได



ที่ดินประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด 
หรือยอยน้ําแข็ง ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา  ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย 
หรือฟอกยอมสี หรือแตงสําเร็จผา  ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวย
ดายหรือเสนใย ได ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห  หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน 
     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น 
     ที่คลายคลึงกัน ได
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง
     บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได

๒



ที่ดินประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม
แกว  ยาง  หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป  และรวมถึงชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร  การเย็บเลม  ทําปก 
     หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปนดินเผา 
หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว ได ได ได ได

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ  อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม 
     ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภณัฑปูนปลาสเตอร ได

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ  หรือ
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได ได ได ได ได

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปน
สวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได ได ได ได ได

๓



ที่ดินประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ
กอสราง  หรือติดตั้ง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร  ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต 
เครื่องกังหัน  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต
หรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ 
เครื่องทําบัญชี  เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักร
สําหรับใชในการคาํนวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 
Data Processing Equipment or Accessories )   เครื่องรวม 
ราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพดีด  เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร  เครื่องอัดสําเนาซึ่ง
มิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ  และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได  ได ได

๔



ที่ดินประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
 เครื่องอัดอากาศหรือกาซ  เครื่องเปาลม  เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น  เครื่องขายสินคา
อัตโนมัติ  เครื่องลาง ซัก  ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ  เครื่องสงกําลังกล
เครื่องยก  ปนจั่น  ลิฟต  บันไดเลื่อน รถบรรทุก  รถแทรกเตอร
รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน
แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ
ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐  เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนตไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงแรงไฟฟา  เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา  เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา  เครื่องสงหรือ
จําหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา ได ได ได ได

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ  
เครื่องรับโทรทัศน  เครื่องกระจายเสียงหรือบนัทึกเสียง  
เครื่องเลนแผนเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป
เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)  แผนเสียง  
เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไมมีสาย  เครื่องสงวิทยุ  เครื่องสงโทรทัศน  เครื่องรับสง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนํา

๕



ที่ดินประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi -  Conductor Devices ) คาปาซิเตอร
หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได 
(Fixed or Variable  Electronic  Capacitors  or  Condensers) 
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย  และรวมถึงการผลิตอุปกรณ
หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ได ได ได  ได ได

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การตอ  ซอมแซม  ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ 
     นอกจากเรือยาง ได ได ได ได

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ดวยแรงคนหรือสัตว  ซึ่งมิใชจักรยาน  และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช หรืออุปกรณ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํา  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ
     วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง  
     ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม ได ได ได  ได ได

๖



ที่ดินประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก
หรืออัญมณี  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมุก  ทองคํา
       ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี ได ได ได  ได ได
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือ
       กะไหลทอง  หรือโลหะที่มีคา ได ได ได  ได ได
(๓) การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได ได ได  ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช
ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๕) การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของ  หรือเครื่อง
     โฆษณาสินคา  ตราโลหะหรือยาง  แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ได ได ได  ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได
๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได
๙๓ โรงงานซอมรองเทา  หรือเครื่องหนัง ได ได ได ได
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา  หรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๗



ที่ดินประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
รถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ
ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  หรือสวนประกอบ 
       ของยานดังกลาว ได ได ได
(๒) การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ หรือ
     สวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย 
เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี ได ได ได ได

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได
๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัด หรือยอมผา  เครื่องนุงหม

พรม  หรือขนสัตว ได ได ได  ได ได

               หมายเหตุ           ลําดับที่ หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                           ได หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                            โรงงานจําพวกที่       หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๘
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß°”Àπ¥°“√„™âª√–‚¬™πå∑’Ë¥‘πµ“¡∑’Ë‰¥â®”·π°ª√–‡¿∑∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡™ÿ¡™π∑à“‡√◊ÕπÈ”≈÷° ß¢≈“ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“

æ.». ÚıÙ¯

°“√„™âª√–‚¬™πå∑’Ë¥‘π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπº—ß°”Àπ¥°“√„™âª√–‚¬™πå∑’Ë¥‘πµ“¡∑’Ë‰¥â®”·π°ª√–‡¿∑

∑â“¬°Æ°√–∑√«ß µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ ˆ §◊Õ

Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò.Ò˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡À≈◊Õß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàππâÕ¬ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Û

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬–  Ù¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Û

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ

 “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ

 “¬ § Ò
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Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÚÚÚ ø“°µ–«—πµ° ·≈–

‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«‡¢“·¥ß (√“…Æ√åÕÿª∂—¡¿å)

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”µ“≈ÕàÕπ

Ò.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÚÚÚ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢“À—«‡¢“·¥ß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈– ”π—° ß¶å‚§°¬“ß

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”µ“≈ÕàÕπ

Ò.˜ ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥«—¥‡¢“πâÕ¬ ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”µ“≈ÕàÕπ

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˆ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬Ÿà

Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢“·¥ß ·≈–‡¢“‡¡◊Õß ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πµ° «—¥‡®â“π§√ («—¥√â“ß) ·≈–

‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«‡¢“

¥â“π„µâ ®¥∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “¬ ¢ ı ·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈À—«‡¢“

Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˜

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢“°≈“ß ·≈–‡¢“°ÿ¥

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢“°≈“ß ·≈–‡¢“°ÿ¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥∑â“¬¬Õ (Õπÿ √≥å

 “¡—§§’)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

ø“°„µâ ·≈–ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢“„π∫â“π

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.ÒÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ò ·≈–

 ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π «π‡√’¬π

¥â“π„µâ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ÒÚ ‡¡µ√ °—∫√‘¡∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫

·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù˜

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯  ∂“π’«‘∑¬ÿ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π  ”π—°ß“π

ª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ·≈–«‘∑¬“≈—¬ª√–¡ßµ‘≥ Ÿ≈“ππ∑å
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Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢“„π∫â“π ¥â“π„µâ

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥»Ÿπ¬å ß‡§√“–Àå∫ÿ§§≈ªí≠≠“ÕàÕπ¿“§„µâ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“

‚√ßæ¬“∫“≈ ß¢≈“ »Ÿπ¬å«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å Ò  ß¢≈“  ∂“π·√°√—∫‡¥Á°¿“§„µâ ß¢≈“ »Ÿπ¬åª√– “πß“π

‚§√ß°“√æ—≤π“π‘§¡ √â“ßµπ‡Õß »Ÿπ¬å ß‡§√“–ÀåºŸâª√– ∫¿—¬¿“§„µâ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“  ”π—°ß“πæ—≤π“∑’Ë¥‘π

‡¢µ ÒÚ  ”π—°ß“πæ—≤π“∑’Ë¥‘π ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“  ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“  ”π—°ß“πÕß§å°“√µ≈“¥‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ∂ππ “¬ ß Ú

ø“°„µâ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÙÒÙ

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ÒÚ ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õßæ–«ß

Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’ â¡ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑∑’ËÕ¬àŸÕ“»—¬Àπ“·πàπª“π°≈“ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ ·≈–ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“
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¥â“π„µâ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈

≥  ß¢≈“

¥â“π„µâ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

¥â“π„µâ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˜ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬À“¥„À≠à- ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬À“¥„À≠à- ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈ÕßπÈ”°√–®“¬

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Û.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’·¥ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπ¡“° ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°
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Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˜

Û.Ù ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ù. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡·≈–§≈—ß ‘π§â“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”µ“≈ÕàÕπ

Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Õà“«‰∑¬

¥â“π„µâ ®¥§Ÿ‡¡◊Õß ·≈–ªÑÕ¡‡¡◊Õß ß¢≈“‡°à“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÙÚÚÚ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

Ù.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§Ÿ‡¡◊Õß ·≈–ªÑÕ¡‡¡◊Õß ß¢≈“‡°à“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Õà“«‰∑¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÙÚÚÚ

ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.ÚÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑™π∫∑·≈–‡°…µ√°√√¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈ ‘ßÀπ§√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°
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ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈ ‘ßÀπ§√

·≈–«—¥ª√–µŸ‰™¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

 ¢. ÛÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-∫â“πª√–µŸ™—¬) ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈ ‘ßÀπ§√

ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-

∫â“πª√–µŸ™—¬) ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π«—¥µ“À≈«ß§ß «—¥µ“À≈«ß§ß ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ° ∂ππ ß¢≈“-

√–‚π¥ ( “¬‡°à“) ø“°µ–«—πµ° ∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°µ–«—πµ° ∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π«—¥∏√√¡‚¶…≥å ·≈–«—¥∏√√¡‚¶…≥å

¥â“π„µâ ®¥«—¥∫àÕª“∫ ·≈–∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈ ‘ßÀπ§√

ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ «—¥√—µπª√–™“√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π

«—¥√—µπª√–™“√“¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ò

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π ß¢≈“«‘∑¬“§¡

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ı ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Û

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ ß¢≈“-√–‚π¥

( “¬‡°à“) ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù¯ ‡¡µ√ °—∫∂ππ “¬ ¢ Û ‡ âπ¢π“π√–¬–

ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò ·≈–∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥À¡«¥°“√∑“ß‡¢“·¥ß ‚√ß‡√’¬π ß¢≈“«‘∑¬“§¡ ·≈–∂ππ

 “¬ ¢ Ú ø“°„µâ
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑’ËΩíß»ææ√–¬“·¢° (¡√Àÿà¡)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°  ”π—°ß“π

‡°…µ√Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈ ‘ßÀπ§√  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢

Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ( à«π·¬°

 ‘ßÀπ§√)

ı.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÚÚÚ

¥â“π„µâ ®¥Õà“«‰∑¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÚÚÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”µ“≈ÕàÕπ

ı.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-

∫â“πª√–µŸ™—¬) ø“°„µâ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ «—¥ ∂‘µ¬å™≈∏“√ ·≈–

‚√ß‡√’¬π«—¥ ∂‘µ¬å™≈∏“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥∫àÕª“∫

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ ·≈–ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πµ° ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥‡¢“‡¢’¬« ·≈–∑–‡≈ “∫ ß¢≈“
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ı.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˆ

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ı

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

ı.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ı ·≈–

 ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈À—«‡¢“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

ı.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥‡¢“∫àÕ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“∫àÕ ·≈–∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

ø“°µ–«—πµ° ·≈– ∂“∫—π∑—°…‘≥§¥’»÷°…“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

ı.Òı ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥‡¢“°ÿ¥ ·≈–‡¢“°≈“ß

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”µ“≈ÕàÕπ

ı.Òˆ ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.Ò˜ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥‡¢“„π∫â“π

ı.Ò¯ ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“π„µâ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈–«—¥·À≈¡æâÕ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ò

·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π «π‡√’¬π

ı.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ «—¥∑â“¬¬Õ ·≈–∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“π„µâ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈–«—¥‚§°‡ªïô¬«

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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ı.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˜

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫

·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˜ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

ı.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫

·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬À“¥„À≠à- ß¢≈“ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–

‡ âπ¢π“π√–¬– ˜ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˜ ø“°„µâ ‚√ß‡√’¬π∫â“π∫“ß¥“π

·≈–«—¥∫“ß¥“π

ı.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÙÒÙ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

ı.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÙ ø“°„µâ

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

ˆ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√ ·≈–°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈ ‘ßÀπ§√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Õà“«‰∑¬

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°µàÕ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ú ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

®π®¥Õà“«‰∑¬
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ò ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ú À“¥∑√“¬·°â«

ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°µàÕ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ú ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

®π®¥Õà“«‰∑¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Õà“«‰∑¬

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ù ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥‡¢“À—«‡¢“·¥ß ‡¢“·¥ß ·≈–‡¢“‡¡◊Õß

ˆ.ı ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥‡¢“‡¢’¬«

ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫

·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– ÒÚ ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‡ âπ¢π“π√–¬– ÒÚ ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ÒÚ ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õßæ–«ß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊ÕßÀ“¥„À≠à ¥â“πµ–«—πÕÕ°

˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˜.ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕ°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˜.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈ ‘ßÀπ§√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫™“¬ΩíòßÕà“«‰∑¬ ·≈–À“¥∑√“¬·°â«

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ú ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ√–¬–

Ò,Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°®π®¥À“¥∑√“¬·°â«

¥â“πµ–«—πµ° ®¥™“¬ΩíòßÕà“«‰∑¬
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˜.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ú ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ√–¬–

Ò,Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°®π®¥À“¥∑√“¬·°â«

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫™“¬ΩíòßÕà“«‰∑¬ À“¥∑√“¬·°â«

·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°®π∫√√®∫°—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π

µ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥™“¬ΩíòßÕà“«‰∑¬

˜.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈–‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°®π∫√√®∫°—∫

·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫

·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫

 ß¢≈“

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥

´÷ËßÀà“ß®“°‡°“–¬ÕΩíòßµ–«—πµ° ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ®π∫√√®∫°—∫

‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈ ‘ßÀπ§√ À≈—°‡¢µ∑’Ë ¯

˜.Ù ∫√‘‡«≥¿“¬„π‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ ‚¥¬√Õ∫™“¬Ωíòß‡°“–¬Õ

˜.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫

·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ß¢≈“ ¥â“πµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊ÕßÀ“¥„À≠à ¥â“πµ–«—πÕÕ°
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¯. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ¯.Òˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° „Àâ‡ªìπ

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π°“√»÷°…“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥µ“À≈«ß§ß

¯.Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥√—µπª√–™“√“¡

¯.Û ‚√ß‡√’¬π ß¢≈“«‘∑¬“§¡

¯.Ù ‚√ß‡√’¬π«—¥∏√√¡‚¶…≥å

¯.ı ‚√ß‡√’¬π«—¥‚≈°“

¯.ˆ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«‡¢“·¥ß (√“…Æ√åÕÿª∂—¡¿å)

¯.˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫àÕª“∫

¯.¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥ ∂‘µ¬å™≈∏“√

¯.˘ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«‡¢“

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥∫àÕ∑√—æ¬å

¯.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“∫àÕ

¯.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π«—¥·À≈¡æâÕ

¯.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π«—¥∑â“¬¬Õ (Õπÿ √≥å “¡—§§’)

¯.ÒÙ «‘∑¬“≈—¬ª√–¡ßµ‘≥ Ÿ≈“ππ∑å

¯.Òı ‚√ß‡√’¬π∫â“π∫“ß¥“π

¯.Òˆ ‚√ß‡√’¬ππ«¡‘π∑√“™Ÿ∑‘»∑—°…‘≥

˘. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˘.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”µ“≈ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õπÿ√—°…å‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡‡Õ°≈—°…≥å»‘≈ª«—≤π∏√√¡‰∑¬ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˘.Ò ∑’ËΩíß»ææ√–¬“·¢° (¡√Àÿà¡)

˘.Ú ‡¢“πâÕ¬ æ√–‡®¥’¬å∫π‡¢“πâÕ¬ §Ÿ‡¡◊Õß ·≈–ªÑÕ¡‡¡◊Õß ß¢≈“‡°à“

˘.Û ∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

˘.Ù ∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

˘.ı ∑’ËΩíß»æµâπ °ÿ≈ ≥  ß¢≈“

˘.ˆ æ√–‡®¥’¬å∫π¬Õ¥‡¢“°ÿ¥

Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ò.Ò «—¥ª√–µŸ‰™¬

Ò.Ú «—¥ ≈—°ªÉ“„À¡à

Ò.Û «—¥µ“À≈«ß§ß
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Ò.Ù «—¥ ≈—°ªÉ“‡°à“

Ò.ı «—¥√—µπª√–™“√“¡

Ò.ˆ «—¥¡–¡à«ßÀ¡Ÿà

Ò.˜ «—¥∏√√¡‚¶…≥å

Ò.¯ «—¥‚≈°“√“¡

Ò.˘ «—¥∫àÕª“∫

Ò.Ò «—¥‡¢“πâÕ¬

Ò.ÒÒ  ”π—° ß¶å‚§°¬“ß

Ò.ÒÚ «—¥ ∂‘µ¬å™≈∏“√

Ò.ÒÛ «—¥‡®â“π§√ («—¥√â“ß)

Ò.ÒÙ «—¥ ÿ«√√≥§’√’

Ò.Òı «—¥∫àÕ∑√—æ¬å

Ò.Òˆ «—¥¿Ÿº“‡∫‘°

Ò.Ò˜ «—¥‡¢“∫àÕ

Ò.Ò¯ «—¥·À≈¡æâÕ

Ò.Ò˘ «—¥∑â“¬¬Õ

Ò.Ú «—¥‚§°‡ªïô¬«

Ò.ÚÒ «—¥∫“ß¥“π

Ò.ÚÚ «—¥πÈ”°√–®“¬

ÒÒ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ.Òˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ÒÒ.Ò »Ÿπ¬åæ—≤π“‡¥Á°‡≈Á°∫â“π¬“ßß“¡

ÒÒ.Ú À¡«¥°“√∑“ß‡¢“·¥ß

ÒÒ.Û  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈

µ”∫≈ ‘ßÀπ§√  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√

 ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ( à«π·¬° ‘ßÀπ§√)

ÒÒ.Ù  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√

ÒÒ.ı ‚√ßæ¬“∫“≈ ‘ßÀπ§√

ÒÒ.ˆ ∑’Ë∑”°“√°≈ÿà¡ÕÕ¡∑√—æ¬å ¡. Ù µ. ∑‘ßÀ¡âÕ

ÒÒ.˜  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π ∂‘µ¬å

ÒÒ.¯  ∂“π’ª√–¡ß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“
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ÒÒ.˘  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈À—«‡¢“

ÒÒ.Ò  ∂“∫—π∑—°…‘≥§¥’»÷°…“

ÒÒ.ÒÒ  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π «π‡√’¬π

ÒÒ.ÒÚ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈‡°“–¬Õ

ÒÒ.ÒÛ  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π∑à“‰∑√ µ”∫≈‡°“–¬Õ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“

ÒÒ.ÒÙ »Ÿπ¬å ß‡§√“–Àå∫ÿ§§≈ªí≠≠“ÕàÕπ¿“§„µâ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‚√ßæ¬“∫“≈ ß¢≈“

»Ÿπ¬å«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å Ò  ß¢≈“  ∂“π·√°√—∫‡¥Á°¿“§„µâ ß¢≈“ »Ÿπ¬åª√– “πß“π‚§√ß°“√

æ—≤π“π‘§¡ √â“ßµπ‡Õß »Ÿπ¬å ß‡§√“–ÀåºŸâª√– ∫¿—¬¿“§„µâ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“  ”π—°ß“πæ—≤π“∑’Ë¥‘π‡¢µ ÒÚ

 ”π—°ß“πæ—≤π“∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ ß¢≈“  ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

®—ßÀ«—¥ ß¢≈“  ”π—°ß“πÕß§å°“√µ≈“¥‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√®—ßÀ«—¥ ß¢≈“

ÒÒ.Òı  ∂“π’«‘∑¬ÿ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π  ”π—°ß“π

ª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥ ß¢≈“

ÒÒ.Òˆ ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢æ–«ß
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡™ÿ¡™π∑à“‡√◊ÕπÈ”≈÷° ß¢≈“ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“

æ.». ÚıÙ¯

∂ππµ“¡·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß ·∫àß‡ªìπ Ù ¢π“¥ §◊Õ

Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß ÒÚ. ‡¡µ√ ®”π«π Ù  “¬ ¥—ßπ’È

∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÒ

(∫â“π «π∑ÿ‡√’¬π-∫â“πÕà“«∑√“¬) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»„µâ ∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»µ–«—πÕÕ°

·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÚ

(∫â“ππÕ°-∫â“π «π„À¡à) ·≈–∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÛ (∫â“π„π «π-∫â“π∑à“‰∑√) ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ

√æ™. ¢. ÙÒÒÒ (∫â“π «π∑ÿ‡√’¬π-∫â“πÕà“«∑√“¬) (∂ππ “¬ ° Ò)

∂ππ “¬ ° Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÚ

(∫â“ππÕ°-∫â“π «π„À¡à) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÒ (∫â“π «π∑ÿ‡√’¬π-∫â“πÕà“«∑√“¬)

(∂ππ “¬ ° Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÚ

(∫â“ππÕ°-∫â“π «π„À¡à) (∂ππ “¬ ° Ú) ·≈–∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÛ (∫â“π„π «π-∫â“π∑à“‰∑√)

(∂ππ “¬ ° Ú)

∂ππ “¬ ° Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÙ

(∑“ß‡¢â“∫â“πªÉ“‚Àπ¥) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÒ (∫â“π «π∑ÿ‡√’¬π-∫â“πÕà“«∑√“¬)

(∂ππ “¬ ° Ò) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÒ (∫â“π «π∑ÿ‡√’¬π-

∫â“πÕà“«∑√“¬) (∂ππ “¬ ° Ò)

Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ò˜. ‡¡µ√ ®”π«π ˜  “¬ ¥—ßπ’È

∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ √æ™. ¢. ÛÚ¯Ò

(∫â“πÀ—«‡≈’È¬«-∫â“πÀ“¥·°â«) ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ûı ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˘ı ‡¡µ√ ®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ √æ™. ¢. ÛÒ˘˜

(∑“ß‡¢â“∫â“π·À≈¡ π) ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬
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‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Òı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ùı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

∂ππ “¬ ¢ Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ - ∫â“πª√–µŸ™—¬)

‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ ß Ò

∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ √æ™. ¢. ÛÚˆÒ (∫â“π‚æ√ß®√‡¢â-™ÿ¡™πÀ—«‡¢“)

(∂ππ “¬ ¢ ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥·π«∂ππ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Òˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ ß Ò ∫√√®∫°—∫

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

∂ππ “¬ ¢ ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ √æ™. ¢. ÛÚˆÒ

(∫â“π‚æ√ß®√‡¢â-™ÿ¡™πÀ—«‡¢“) ·≈–∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ

√æ™. ¢. ÛÚˆÒ (∫â“π‚æ√ß®√‡¢â-™ÿ¡™πÀ—«‡¢“) ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ù ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,˘ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ √æ™. ¢. ÛÚˆÒ

(∫â“π‚æ√ß®√‡¢â-™ÿ¡™πÀ—«‡¢“) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ √æ™. ¢. ÛÚˆÒ (∫â“π‚æ√ß®√‡¢â-™ÿ¡™πÀ—«‡¢“) (∂ππ “¬ ¢ ı)

∂ππ “¬ ¢ ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ √æ™. ¢. ÙÒÒÚ

(∫â“ππÕ°-∫â“π «π„À¡à) (∂ππ “¬ ° Ú)

Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π ˆ  “¬ ¥—ßπ’È

∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ ß¢≈“-√–‚π¥ ( “¬‡°à“)

∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-∫â“πª√–µŸ™—¬) ·≈–∂ππ √æ™. ¢. ÛÚˆÒ

(∫â“π‚æ√ß®√‡¢â-™ÿ¡™πÀ—«‡¢“) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ı

∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-

∫â“πª√–µŸ™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥·π«∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
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‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥

Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Û)

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√

∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ § Ú

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-

∫â“πª√–µŸ™—¬) (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥

ÙÚ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥

Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ù ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-

∫â“πª√–µŸ™—¬) (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ù √–¬–ª√–¡“≥

Ù¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıÚ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ

(·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-∫â“πª√–µŸ™—¬) (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√

∂ππ “¬ § Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ § Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π ÿ¥·π«∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯

∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ¢. ÛÒÒ

(·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-∫â“πª√–µŸ™—¬) (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

√–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § ˆ ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ § ˆ √–¬–ª√–¡“≥

Ùˆ ‡¡µ√

∂ππ “¬ § ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ

√æ™. ¢. ÛÚˆÒ (∫â“π‚æ√ß®√‡¢â-™ÿ¡™πÀ—«‡¢“) (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÚÚÚ

Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ®”π«π Ú  “¬ ¥—ßπ’È

∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ Õ∫®. ¢. ÚÙÛ

(·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯-√.æ.  ‘ßÀπ§√) ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
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‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ˆ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥·π«∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ù¯

∂ππ “¬ ß Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ Õ∫®. ¢. ÚÛ˘ (∫â“π∑à“ –Õâ“π-∫â“ππÈ”°√–®“¬) ‡√‘Ë¡µâπ®“°·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ´÷Ëß‡ªìπ§≈ÕßπÈ”°√–®“¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ°
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