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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาลาน  จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลหนองบัว ตําบลสรางโศก  ตําบลบานครัว  

ตําบลบางโขมด  อําเภอบานหมอ  และตําบลเริงราง  ตําบลบานยาง  อําเภอเสาไห  จังหวัดสระบุรี  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
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สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 
(๒) สงเสริมการพัฒนาดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัวของ

ชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
(๓) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ  และไดมาตรฐาน 
(๔) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ กําหนดไว เปนสีมวงออน  ให เปนที่ ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๒  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 

(๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําปาสักและคลองเริงราง  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง 

ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําปาสักและคลองเริงราง  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง 
เพื่อการคมนาคมหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

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

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดิน   

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบญัชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
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(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

 (๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ   

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

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภทชนิด  และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการได 
ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา  ตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม   

หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนการจัดสรรที่เปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน

เพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง  
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการดําเนินการ

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)   

และเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๗)  ดําเนินการใน
โครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําปาสักและคลองเริงราง  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง 
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําปาสักและคลองเริงรางไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  เฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  
และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

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

(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ

กับการศึกษา  สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของ

กับการศาสนา  การศึกษา สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชนที่ดิน

เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’ â¡ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπ

ª“π°≈“ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’·¥ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈–

∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπ¡“° ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§∑à“À≈«ß (´’‡¡πµå‰∑¬Õπÿ √≥å)
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¥â“π„µâ ®¥∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑ ªŸπ ’́‡¡πµå‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–‡ âπµ—Èß©“°

°—∫∂ππ “¬ ° Ò ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Ò

‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ√–¬– Ùı ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ù. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù.Ù ∑’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 ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à

™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å)

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

Úı ¢«“

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

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

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

ÚÙ ¢«“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ù.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆÛ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚ

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

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

Ù.Ù ∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑ ªŸπ´’‡¡πµå‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π)

ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ßÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡

‡©æ“–°‘® ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

ÚÙ ¢«“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚ ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜

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

»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜

‡ªìπ√–¬– Ò,¯ ‡¡µ√

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–ÀπÕß∫ÿàß§”

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à

™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å)

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

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

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

»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜

‡ªìπ√–¬– Ò,¯ ‡¡µ√ À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈∑à“≈“π À≈—°‡¢µ∑’Ë ı ‰ª∑“ß∑‘»„µâ ‡ªìπ√–¬–

Ò,Ùı ‡¡µ√ ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

§≈Õß‡√‘ß√“ß Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ‡ªìπ√–¬– Ò,Òı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

‡ªìπ√–¬– ˘ ‡¡µ√

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜

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

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ø“°‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë‡™◊ËÕ¡√–À«à“ß

®ÿ¥∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ µ—¥°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ‡ªìπ√–¬– Ú,˜ˆ ‡¡µ√ °—∫®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π ÚÙ ¢«“ µ—¥°—∫‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥

æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥

 √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡µ√

ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ·≈–‡ âπ°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Úı ¢«“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à

™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å)

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

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

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

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°µ–«—πµ°

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

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

√–À«à“ß®ÿ¥∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜

µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ‡ªìπ√–¬– Ú,˜ˆ ‡¡µ√ °—∫®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π ÚÙ ¢«“ µ—¥°—∫‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥

æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥

 √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡µ√
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ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

ÚÙ ¢«“

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

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

ÚÙ ¢«“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

Úı ¢«“

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

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

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

»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°§≈Õß‡√‘ß√“ß Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ‡ªìπ√–¬– Ò,Òı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ‡ªìπ√–¬– Ò,Òı ‡¡µ√

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ—Èß©“°°—∫‡ âπµ√ß∑’Ë

µ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°§≈Õß‡√‘ß√“ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ‡ªìπ√–¬– Ò,Òı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ‡ªìπ√–¬– Ò,Òı ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ®π®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π™ÿâß ·≈–«—¥∫â“π™ÿâß

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

ˆ.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑ ªŸπ´’‡¡πµå‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°µ–«—πµ°

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“
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˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˜.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ

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

˜.Ò ÀπÕß∫ÿàß§”

˜.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à

™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å) ·≈–∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ°

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à ™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å)

Ωíòßµ–«—πÕÕ°

˜.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”

™≈ª√–∑“π Úı ¢«“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à ™—¬π“∑ -ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å)

Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à

™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å)

˜.Ù ÀπÕßÀ≈«ß

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

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

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“π§√—« (´’‡¡πµå‰∑¬ ß‡§√“–Àå)

¯.Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥¡À“‚≈°

¯.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥¡à«ßπâÕ¬

¯.Ù «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§∑à“À≈«ß  (´’‡¡πµå‰∑¬Õπÿ √≥å)

¯.ı ‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π™ÿâß

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

ª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˘.Ò «—¥∫â“π§√—«

˘.Ú «—¥∫“ß¢«—≠
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˘.Û «—¥¡À“‚≈°

˘.Ù «—¥¡à«ßπâÕ¬

˘.ı «—¥∫—«ß“¡

˘.ˆ «—¥∫â“π™ÿâß

Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ·≈–À¡“¬‡≈¢ Ò.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ

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

Ò.Ò  ∂“π’§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰ø∑à“≈“π Ò °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

Ò.Ú  ∂“π’‰øøÑ“¬àÕ¬∑à“≈“π Ò ‡¢µ Ò °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
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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“≈“π ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

æ.». ÚıÙ¯

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

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

∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à

™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å) Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à ™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑å) Ωíòßµ–«—πµ°

µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ‡ªìπ√–¬– Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“π„µâ

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ° Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° Ò ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ√–¬–

Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ‡ªìπ√–¬– ˜ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡ªìπ√–¬– ÛÚ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ√–¬– Ò,Úı ‡¡µ√

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈Õß‡√‘ß√“ßµ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ‡ªìπ√–¬– ÒÚ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ

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

∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ µ—¥°—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ¯ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

‡ªìπ√–¬– Ò,Úı ‡¡µ√ ºà“π∂ππ “¬ ° Ú ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° Ú ∫√√®∫∂ππ “¬ ° Ò

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ√–¬– Ò,ˆ ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– Ò,Û ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°



2

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ µ—¥°—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆ˜ ‡ªìπ√–¬– Ò,¯ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”

™≈ª√–∑“π Úı ¢«“ Ωíòß„µâ ‡√‘Ë¡µâπ®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«

∂ππ‡¥‘¡ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√ ®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ
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