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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลบานโพธิ์  ตําบลบานแพน  ตําบลรางจรเข

ตําบลเจาเสด็จ  ตําบลเสนา  ตําบลเจาเจ็ด  ตําบลบางนมโค  ตําบลสามกอ  และตําบลบานแถว  อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชน 
ในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม 
ในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชน
ที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคลอง
กับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 (๑) สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรกรรม 
 (๒) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการคาบริการและการคาผลิตผลทางดาน

การเกษตร 
 (๓) สงเสริมและพฒันาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  และการคมนาคม

ขนสงของอําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (๔) เปนแนวทางในการพัฒนาและควบคุมการใชประโยชนที่ ดินใหมีประสิทธิภาพ   

เพื่อปองกันและแกไขปญหาจราจร  ปญหาน้ําทวม  และปญหาการใชประโยชนที่ดินไมเปนระเบียบ 
 (๕) ปรับปรุงโครงขายคมนาคมขนสงใหมีความเหมาะสมและสัมพันธกับการใชประโยชน

ที่ดินในอนาคตเพื่อปองกันและแกไขปญหาจราจร ปญหาน้ําทวม ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  และปญหาดานส่ิงแวดลอม 

 (๖) กระจายการบริการข้ันพื้นฐาน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอและ 
เปนธรรม  รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

 (๗) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และวิถีชีวิต 
แบบด้ังเดิมและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

 (๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

 (๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๙ ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
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 (๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

 (๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา 

 (๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ กําหนดไวเปนสีมวงออน   ให เปนที่ ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

 (๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 (๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

 (๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนทีดิ่น
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคมุน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 (๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๕) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๙) โรงฆาสัตว 
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด  ๆ  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๒) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
 (๓) ที่ดินริมฝงแมน้ํานอย  คลองรางจรเข  คลองเจาเจ็ด  คลองขนมจีน  ลําคลอง  หรือ 

แหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํานอย  คลองรางจรเข  
คลองเจาเจ็ด  คลองขนมจีน  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  และริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือ 
แหลงน้ําสาธารณะอื่น  ๆ  ไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๐) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
(๑๑) โรงฆาสัตว 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด  ๆ  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๒) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
 (๓) ที่ดินริมฝงแมน้ํานอย  คลองรางจรเข  คลองเจาเจ็ด  คลองขนมจีน  ลําคลอง  หรือ 

แหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํานอย  คลองรางจรเข  
คลองเจาเจ็ด  คลองขนมจีน  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  และริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือ 
แหลงน้ําสาธารณะอื่น  ๆ  ไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดิน   
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

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

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
 (๘) โรงฆาสัตว 
 (๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด  ๆ  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๒) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
 (๓) ที่ดินริมฝงแมน้ํานอย  คลองเจาเจ็ด  คลองขนมจีน  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  

ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํานอย  คลองเจาเจ็ด  คลองขนมจีน   
ไมนอยกวา  ๖  เมตร  และริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น  ๆ   
ไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๓) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
 (๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
 (๙) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
 (๒) ที่ดินริมฝงลําคลอง  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง 

ไมนอยกวา  ๓  เมตร 
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ

กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให
ดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นให
ใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๓) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
 (๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
 (๙) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด  ๆ  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๒) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของ

กับเกษตรกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนนิการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  และสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
 (๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการดําเนินการ

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
 (๙) การอยูอาศัยประเภทบานแถว  เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๑  

หมายเลข  ๓๒๖๓  และหมายเลข  ๓๔๕๔ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)   
และเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการในโครงการ
จัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละสิบของพื้นที่
โครงการทั้งหมด  และใหดําเนินการไดในหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางตอเนื่องกันและมีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด  ๆ  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๒) ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
 (๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  

เวนแตเปนสถาบันศาสนา 
 (๔) ที่ดินริมฝงแมน้ํานอย คลองรางจรเข  คลองเจาเจ็ด  คลองขนมจีน  ลําคลอง  หรือ 

แหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํานอย  คลองรางจรเข  
คลองเจาเจ็ด  คลองขนมจีน  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  และริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือ 
แหลงน้ําสาธารณะอื่น  ๆ  ไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชนเทานั้น  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําที่เปนของรัฐ 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน  
เกษตรกรรม  การเพาะปลูก  การอยูอาศัย  หรือประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๓) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หอพัก  บานแถว  หรือตึกแถว 
 (๔) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
 (๕) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๖) โรงซอม  สราง  หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตทุกชนิด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด  ๆ  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๒) ที่ดินริมฝงลําคลองในบริเวณหมายเลข  ๗.๖  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ

ธรรมชาติของลําคลองไมนอยกวา  ๓  เมตร 
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหใชประโยชนที่ดิน

เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม    

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การตม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได ได

(2)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได ได

(4)  การหีบหรืออัดฝาย  หรือการปนหรืออัดนุน ได ได

(5)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผล ได ได

       จากพืช  ในไซโล  โกดังหรือคลังสินคา

(6)  การบด  ปน  หรือยอยสวนตาง ๆ  ของพืช    ซึ่งมิใช ได ได ได

       เมล็ดพืช  หรือหัวพืช

(8)  การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม  หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได ได ได

(9)  การรอน  ลาง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ ได ได ได ได ได ได ได

       ผลิตผลเกษตรกรรม

(11)  การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได ได

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว  ซึ่งมิใชสัตวน้ํา  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การฆาสัตว ได

(2)  การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ  รมควัน   ใสเกลือ       ได ได ได ได ได

      ดอง   ตากแหง  หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

      หรือเหือดแหง

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเสนา    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 พ.ศ. 2549 

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(7)  การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร ได ได ได ได ได ได

       เชน  ไขเค็ม  ไขเยี่ยวมา  ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็ง   

       หรือไขเหลวแชเย็น

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานมอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้

(1)   การทํานมสดใหไรเชื้อ   หรือฆาเชื้อ  โดยวิธีการใดวิธีการ ได ได

       หนึ่ง   เชน   การพาสเจอรไรส  หรือสเตอริไลส

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา         อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(2)  การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ  รมควัน     ใสเกลือ      ได ได ได ได ได ได

       ดอง  ตากแหง   หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

      หรือเหือดแหง

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม     

 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืชหรือผลไม  ได ได ได ได ได ได ได ได ได

       และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(2)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม  โดยวิธีกวน  ตากแหง  ได ได ได ได ได ได

       ดอง  หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช   

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การสี  ฝด  หรือขัดขาว ได ได ได ได ได ได ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

2

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(2)  การทําแปง ได ได ได ได ได

(3)  การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(4)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได ได ได

(6)  การปอกหัวพืช  หรือทําหัวพืชใหเปนเสน  แวน  ได ได ได ได ได

       หรือแทง

10 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับอาหารจากแปง   

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การทําขนมปง  หรือขนมเค็ก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(2)  การทําขนมปงกรอบ  หรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(3)  การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล  ซึ่งทําจากออย

บีช  หญาหวาน  หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1)  การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได

(7)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว  ได ได ได

       ตนตาลโตนด  หรือพืชอื่น ๆ  ซึ่งมิใชออย

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก 

 ช็อคโกเลต  หรือขนมหวาน     อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได ได ได ได

(2)  การคั่ว  บด  หรือปนกาแฟ  หรือการทํากาแฟผง ได ได ได ได

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

3

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(3)  การทําโกโกผง  หรือขนมจากโกโก ได ได ได ได ได ได

(4)  การทําช็อกโกเลต  ช็อคโกเลตผง  หรือ ได ได ได ได ได ได

       ขนมจากช็อกโกเลต

(5)  การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่ม ได ได ได ได ได ได

       ชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

(6)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด   หรือ

       ผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได ได ได ได

(7)  การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม   หรือ ได ได ได ได ได ได ได

      การเคลือบ  ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(8)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม  (Nuts)  ได ได ได ได ได ได ได

       หรือการเคลือบถั่ว  หรือเมล็ดผลไม    (Nuts)    

       ดวยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก  หรือช็อกโกเลต

(10)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได ได

(11)  การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง  หรือเครื่อง

ประกอบอาหาร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

 ดังตอไปนี้

(6)  การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

4



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(7)  การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได ได

(8)  การทําพริกปน  พริกไทยปน  หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  ได ได ได ได ได

หรือ  ตัด  ซอย  บด  หรือยอยน้ําแข็ง

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอล   น้ําอัดลม  หรือน้ําแร   อยางใดอยางหนึ่ง   

หรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้

(1)  การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(2)  การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได ได ได ได

(4)  การทําน้ําแร ได ได ได ได ได ได ได ได ได

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสบู  ยาอัด  ยาเสน  ยาเคี้ยว  

หรือยานัตถุ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(3)  การทํายาอัด  ยาเสน  ยาเสนปรุง  หรือยาเคี้ยว ได ได ได ได ได

(4)  การทํายานัตถุ ได ได ได ได ได

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ   ดาย  หรือเสนใย  

ซึ่งมิใชใยหิน  (Asbestos)   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(2)  การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได ได ได ได ได

(4)  การพิมพสิ่งทอ ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

5



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่
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23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ

ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

  ดังตอไปนี้

(1)  การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(2)  การทําถุงหรือกระสอบ  ซึ่งมิใชถุงหรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

       กระสอบพลาสติก

(3)  การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได ได

(4)  การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

24 โรงงานถักผา  ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดาย  หรือ ได ได ได ได ได ได ได ได

เสนใย หรือฟอก  ยอมสี  หรือแตงสําเร็จผา  ผาลูกไม  หรือ    

เครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย  (ตองไมมีการฟอกยอมสี)

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ  สาน ถัก  ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือผูกใหเปนปุย ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทํา

ดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห  

หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การผลิตเชือก ได ได ได ได ได

(2)  การผลิต  ประกอบ  หรือซอมแซมตาขาย  แห  ได ได ได ได ได ได ได ได ได

       หรืออวน  และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

       ของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย   ซึ่งมิใช

รองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม    เข็มขัด     ผาเช็ดหนา ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

       ผาพันคอ   เนกไท  หูกระตาย  ปลอกแขน  ถุงมือ  

      ถุงเทา  จากผา   หนงัสัตว  ขนสัตว  หรือวัสดุอื่น

(2)  การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา  ซึ่งมิไดทํา ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

จากไม  ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป  หรือพลาสติกอัดเขารูป

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การเลื่อย  ไส  ซอย   เซาะรอง  หรือการแปรรูปไมดวย ได

        วิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

(2)  การทําวงกบ  ขอบประตู   ขอบหนาตาง   บานหนาตาง ได

       บานประตู   หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช  จากไมไผ  หวาย ได ได ได ได ได ได ได ได

ฟาง  ออ  กก  หรือผักตบชวา  

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือ

ไมกอก  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(3)  การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได ได

(5)  การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได ได

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม ได

แกว   ยาง    หรืออโลหะอื่น  ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่อง

ตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป    และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(1)  การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร  การเย็บเลม   ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

        ทําปก  หรือตบแตงสิ่งพิมพ

53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก  

อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การทําเครื่องมือ  เครื่องใช  เครื่องเรือน  หรือเครื่อง ได ได ได ได ได

       ประดับ และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(2)  การทําเสื่อหรือพรม ได ได ได ได

(4)  การทําภาชนะบรรจุ  เชน  ถุงหรือกระสอบ ได ได ได ได ได

(5)  การทําพลาสติกเปนเม็ด  แทง  ทอ  หลอด  แผน   ได

      ชิ้น  ผง  หรือรูปทรงตาง ๆ

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ   เครื่องปนดินเผา ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

56 โรงงานผลิตอิฐ   กระเบื้องหรือทอสําหรับใชในการ ได ได ได ได ได ได ได

กอสรางเบาหลอมโลหะ  กระเบื้องประดับ 

 (Architectural  Terracotta)    รองในเตาไฟ  ทอ

 หรือยอดปลองไฟ   หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต   ปูนขาว  หรือปูน

ปลาสเตอร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(2)  การลําเลียงซีเมนต  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบ ได

        สายพานลําเลียงหรือระบบทอลม

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้

(1)  การทําผลิตภัณฑคอนกรีต  ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม  ได ได ได

       ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

61 โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ ได ได ได

เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา       และรวมถึงสวน

ประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

62 โรงงานผลิต   ตบแตง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องเรือน ได ได ได ได ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ  หรือโลหะ

เปนสวนใหญ  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องเรือน  หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใช

ในการกอสราง  หรือติดตั้ง  อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง   ดังตอไปนี้

(2)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได ได ได ได

(3)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได ได ได ได ได

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได ได

(9)  การทําเครื่องใชเล็ก  ๆ  จากโลหะ  (ไมมีการชุบหลอ) ได ได ได ได ได ได

(11)  การอัดเศษโลหะ ได ได

(12)  การตัด  พับ  หรือมวนโลหะ ได ได

(13)  การกลึง  เจาะ  ควาน  กัด  ไส เจียน  หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได ได ได

65 โรงงานผลติ  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องยนต ได ได ได ได ได ได

เครื่องกังหัน  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องยนต  หรือเครื่องกังหันดังกลาว

66 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักร ได ได ได ได ได ได ได ได

สําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว  และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

10

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร  สวนประกอบ   

หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับ

       โรงเลื่อย  ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร ได ได ได ได ได ได

(2)   การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องกลึง  เครื่องควาน ได ได ได ได ได ได

        เครื่องเจาะ   เครื่องกัด  (Milling  Machines)   เครื่องเจียน  

        เครื่องตัด       (Shearing     Machines)    หรือ  เครื่องไส

        (Shaping  Machines)

(3)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวย ได ได ได ได ได ได

       เครื่องยนต  หรือเครื่องขัด

(4)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ ได ได ได ได ได ได

      (Drop  Forges   or  Forging   Machines) 

(5)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ  ได ได ได ได ได ได

       เครื่องอัดโลหะ  หรือเครื่องดึงรีดโลหะ

(6)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องดันรีด  เครื่อง ได ได ได ได ได ได

       ทําใหหลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา

(7)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมแบบ  (Dies)   ได ได ได ได ได ได

       หรือเครื่องจับ  (Jigs)   สําหรับใชกับเครื่องมือกล

(8)  การทําสวนประกอบ  หรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักร ได ได ได ได ได ได

        ตาม   (1)  ถึง  (7)

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

69 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี  เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักร

สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล  หรือชนิดอนาลอก  หรือ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน 

หรืออุปกรณ  (Digital  or  Analog  Computers  or  Associated  

Electronic  Data  Processing  Equipment  or   Accessories)  

เครื่องรวมราคาของขาย  (Cash  Registers)   เครื่องพิมพดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร 

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

70 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ  เครื่องเปาลม  เครื่องปรับหรือ

ถายเทอากาศ  เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น 

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ 

เครื่องสงกําลังกล  เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก  

รถแทรกเตอร รถพวง สําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม 

หรือสําหรับใชในบาน  แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา 

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว  
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

71 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักร ได ได ได ได ได ได

หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่  70  เฉพาะที่ใชไฟฟา     

เครื่องยนตไฟฟา   เครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงแรงไฟฟา    

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา  เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา  เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

72 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่อง ได ได ได ได ได ได ได ได

รับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึก  

เสียง  เครื่องเลนแผนเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึก

เสียงดวยเทป  เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ  (วิดิทัศน)

แผนเสียง  เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย  เครื่องสงวิทยุ  เครื่องสง

โทรทัศน  เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

(Semi - Conductor  or  Related  Sensitive Semi - Conductor   

 Devices)  คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or  Variable  Electronic

Capacitors or Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

และรวมถึงการผลิตอุปกรณ  หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
73 โรงงานผลิต  ประกอบ   หรือดัดแปลง  เครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได ได ได ได ได ได ได

ไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด  และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การตอ  ซอมแซม  ทาสี   หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ ได ได ได ได ได
       นอกจากเรือยาง

76 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  รถไฟ  รถรางไฟฟา  หรือ
กระเชาไฟฟา  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การสราง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ ได ได ได
        รถรางไฟฟา  หรือกระเชาไฟฟา

77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต  หรือรถพวง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การสราง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได ได ได ได ได ได ได
        รถยนตหรือรถพวง
(2)  การทําชิ้นสวนพิเศษ  หรืออุปกรณสําหรับรถยนต
       หรือรถพวง ได ได ได ได ได ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
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ที่
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78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต   จักรยาน

สามลอ   หรือจักรยานสองลอ     อยางใดอยางหนึ่ง   
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การสราง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได ได ได ได ได ได ได
       จักรยานยนต   จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ
(2)  การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต ได ได ได ได ได ได ได
       จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ

79 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยาน  หรือเรือโฮเวอร

คราฟท   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(ไมมีการชุบหลอ)

(1)  การสราง  ประกอบ  ดัดแปลง  ซอมแซม  หรือ ได ได ได ได ได ได ได

       เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน  หรือเรือโฮเวอรคราฟท

(2)  การทําชิ้นสวนพิเศษ  หรืออุปกรณสําหรับอากาศยาน ได ได ได ได ได ได ได

       หรือเรือโฮเวอรคราฟท

80 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับ ได ได ได ได ได ได ได

เคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว  ซึ่งมิใชจักรยาน   และรวมถึงสวน

ประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช  หรือ

อุปกรณวิทยาศาสตร  หรือการแพทย   อยางใดอยางหนึ่ง 

 หรือหลายอยาง    ดังตอไปนี้

(1)   การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ ได ได ได

         วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง  หรืออุปกรณที่ใชใน

         การชั่ง  ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก

หรืออัญมณี  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมุก  ทองคํา ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      ทองขาว  เงิน   นาก  หรืออัญมณี  (ไมมีการชุบและ

     หลอมโลหะ)

(2)  การทําเครื่องใชดวยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

        กะไหลทอง  หรือโลหะที่มีคา   (ไมมีการชุบและ

       หลอมโลหะ)

(3)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(5)  การทําดวงตรา  หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ ได * ได* ได* ได* ได

       หรือเหรียญอื่น 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี  และรวมถึงชิ้นสวน ได ได ได ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน   เครื่องมือหรือ

เครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น   อยางใดอยางหนึ่ง  

หรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้

(1)  การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได ได ได ได

(2)  การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(3)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอย  หรือเครื่องประดับสําหรับ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

       การแสดง

(4)  การทํารม  ไมถือ  ขนนก  ดอกไมเทียม  ซิป  กระดุม  ได ได ได ได ได ได ได ได ได

       ไมกวาด  แปรง  ตะเกียง   โปะตะเกียงหรือไฟฟา

        กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่   กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก

(5)  การทําปาย  ตรา   เครื่องหมาย   ปายติดของ  หรือเครื่อง ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

       โฆษณาสินคา  ตราโลหะหรือยาง   แมพิมพลายฉลุ   

       (Stencils)

(6)  การทําแหคลุมผม  ชองผม  หรือผมปลอม ได ได ได ได ได

(7)  การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช  ที่มิไดระบุไวใน ได ได ได ได ได ได

      ลําดับใด

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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88 โรงงานผลิต  สง  หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ได

90 โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําใหบริสุทธิ์  หรือจําหนายน้ําไปยัง ได

อาคาร  หรือโรงงานอุตสาหกรรม

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได ได ได

92 โรงงานหองเย็น  (ไมมีการแกะลาง) ได ได ได ได ได ได ได

93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใช ได ได ได ได ได

ในบานหรือใชประจําตัว

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวย

เครื่องยนต   รถพวง  จักรยานสามลอ   จักรยานสองลอ  

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่ง   

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต   หรือ ได ได ได ได

       สวนประกอบของยานดังกลาว

(2)  การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  ได ได ได ได

       หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

18

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(3)  การพนสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

(4)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดับที่ทํา ได ได ได ได ได

ดวยเพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได ได ได

98 โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือยอมผา  ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องนุงหม  พรม  หรือขนสัตว

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

โดยไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(3)  การลงรัก  หรือการประดับตบแตงดวยแกว   กระจก   ได ได ได ได ได

       มุก  ทอง หรืออัญมณี

102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต  และหรือจําหนาย ได

ไอน้ํา  (Steam  Generating)

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

19

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ ได

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตาม

ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2535)    ออก

ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535

106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ได

 ที่ไมใชแลว  หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ

ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ                                     ลําดับที่ หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                                    ได                     หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                                    โรงงานจําพวกที่    หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                                    ได*                    หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 50  แรงมา และคนงานไมเกิน 50  คน

20

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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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√«¡‡¡◊Õß‡ π“ ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

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.Úˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡À≈◊Õß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

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

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòß„µâ ·≈–§≈Õßµâπµ“≈ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‚√ß‡√’¬πæ‘∫Ÿ≈ª√– ‘∑∏‘Ï

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßµâπµ“≈ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßµâπµ“≈ Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°§≈Õßª√–µŸπÈ”

µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Ú ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò

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

·≈–∂ππ “¬ § Û ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙıÙ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡ π“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡ π“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° ·≈–·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õßª√–µŸπÈ” Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ ·≈–§≈Õßª√–µŸπÈ” Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π‡ π“ ‡ π“ª√– ‘∑∏‘Ï

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∫â“π·æπ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥«—¥∫â“π·æπ ¡∂

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

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ√ß∑’ËµàÕµ√ß®“°·π«»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°®π∫√√®∫°—∫§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ

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

ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ßπ¡‚§ ª“πÕÿ∑‘»

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π‡´πµå®ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ·≈–∫â“πæ—°æ√– ß¶å «—¥π—°∫ÿ≠

¬«ß∫—ªµ‘ µå

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“π·∂««‘∑¬“

¥â“π„µâ ®¥§≈ÕßÀπÕß∫—« Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬‡ π“ - ∫“ß ấ“¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ ·≈–§≈Õß∫â“π·æπ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥ “¡°Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πÕÕ°



4

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòß„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥ “¡°Õ («ß»åª√–™“√—∞)

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò˜ ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®â“‡®Á¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß –·° Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®â“‡®Á¥∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß§≈Õß∫â“π„À¡à

∫√√®∫°—∫§≈Õß‡®â“‡®Á¥

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈ÕßÀπÕß∫—« Ωíòß„µâ ·≈–§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫â“π„À¡à Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬‡ π“ - ∫“ß ấ“¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∫â“π„À¡à Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥≈”√“ßÀπÕß√’ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ø“°µ–«—πÕÕ°



5

Ò.Úı ¥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° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß “π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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 ®¥‚√ß‡√’¬πæ‘∫Ÿ≈ª√– ‘∑∏‘Ï ·≈–«—¥°√–‚¥ß∑Õß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õßª√–µŸπÈ” Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡ π“

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°°÷Ëß°≈“ß

§≈Õßª√–µŸπÈ”µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Ú ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ√–¬–

ı ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õßª√–µŸπÈ” Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫â“π·æπ Ωíòßµ–«—πµ° ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°µ–«—πµ° «—¥∫â“π·æπ ¡∂ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π·æπ (»√’√—µπ“πÿ∫“≈)

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß∫â“π·æπ Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ°‘µµ‘¢®√ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«—¥‡®â“‡®Á¥„π «—¥‡®â“‡®Á¥πÕ° ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‡®â“‡®Á¥„π

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß„µâ «—¥‡®â“‡®Á¥„π·≈–«—¥‡®â“‡®Á¥πÕ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥≈”√“ßÀπÕß√’ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–≈”√“ßÀπÕß√’ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

ª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπ¡“° ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßª√–µŸπÈ” Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡ π“  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß‡ π“ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡ π“  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡ π“  ∂“π’¢π àßºŸâ‚¥¬ “√Õ”‡¿Õ‡ π“ ·≈–

∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ«‘‰≈‡ π“ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßª√–µŸπÈ” Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π‡ π“ ‡ π“ª√– ‘∑∏‘Ï

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ«‘‰≈‡ π“ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

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

∂ππ°‘µµ‘¢®√ ø“°µ–«—πÕÕ° Õ“§“√™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑åÕ”‡¿Õ‡ π“  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

 “¢“‡ π“ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ “¡°Õ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π‡©≈‘¡√“™°ÿ¡“√’  ”π—°ß“π

°‘Ëß°“™“¥Õ”‡¿Õ‡ π“  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ‡ π“ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π

Õ”‡¿Õ‡ π“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‡ π“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ ·≈– ”π—°ß“π À°√≥åÕ”‡¿Õ‡ π“ ·≈–

 ”π—°ß“π°“√‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡ π“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
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Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥

(‡°à“)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ π“¡°’Ã“Õ‡π°ª√– ß§å ·≈–∂ππ “¬ § ˆ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß “π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ ·≈–§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß„µâ

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

ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–ø“°µ–«—πµ°

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

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

·≈–§≈—ß ‘π§â“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÛ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÒÒ

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÒÒ

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 ®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ

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

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

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

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

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

°—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß«—«„À≠à ·≈–§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ ®π∂÷ß®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°§≈Õß«—«„À≠à

∫√√®∫°—∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ ‡ªìπ√–¬– Ú,ı ‡¡µ√ ·≈–‡ âπµ√ß∑’ËµàÕ®“°

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

®π∂÷ß°÷Ëß°≈“ß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–

§≈Õß«—«„À≠à Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

§≈Õß«—«„À≠à ∑’ËÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë Ú

ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°°÷Ëß°≈“ß

§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°§≈Õß«—«„À≠à∫√√®∫°—∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

º—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà -

‡®â“‡®Á¥ ‡ªìπ√–¬– Ú,ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°®π∂÷ß°÷Ëß°≈“ß·¡àπÈ”πâÕ¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õßµâπµ“≈ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥‚æ∏‘Ï ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß

∑’Ë≈“°®“°°÷Ëß°≈“ß·¡àπÈ”πâÕ¬ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”πâÕ¬ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«·¡àπÈ”πâÕ¬ ‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ®π®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡ π“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π«—¥‚§°‡ ◊Õ (≈–ÕÕßæ“°¬å

 ÿ¢’Õÿ∑‘») ·≈–«—¥‚§°‡ ◊Õ
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ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°

°÷Ëß°≈“ß·¡àπÈ”πâÕ¬∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”πâÕ¬ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«·¡àπÈ”πâÕ¬

‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ®π®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙıÙ ∑’Ë®ÿ¥

´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”πâÕ¬ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

ÛÙıÙ ‡ªìπ√–¬– Ò,ˆı ‡¡µ√

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

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

·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∂ππ

 “¬ § Ò

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß«—«„À≠à Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πµ° §≈Õß‡®â“‡®Á¥

Ωíòß‡Àπ◊Õ·≈–Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–§≈Õß –·° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò˜ ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®â“‡®Á¥ ‡ âπµ—Èß©“°

°—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®â“‡®Á¥ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß§≈Õß∫â“π„À¡à∫√√®∫°—∫§≈Õß‡®â“‡®Á¥ ·≈–§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

√‘¡§≈Õß‡®â“‡®Á¥ µ√ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë ¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ ®π∫√√®∫°—∫§≈Õß«—«„À≠à ∑’ËÀ≈—°‡¢µ

‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë Ú

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ° ·≈–§≈Õß√“ß®√‡¢â Ωíòß‡Àπ◊Õ

·≈–Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πÕÕ°
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ˆ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙıÙ ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”πâÕ¬

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙıÙ ‡ªìπ√–¬– Ò,ˆı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ®π®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥«—¥∫“ßπ¡‚§ ·≈–·¡àπÈ”πâÕ¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ

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

‡ âπµ√ß∑’ËµàÕµ√ß®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°®π∫√√®∫°—∫§≈Õß‡®â“‡®Á¥

Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ˆ.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

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

Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß∑“πµ–«—π

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

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡®â“‡®Á¥ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∫â“πæ—°æ√– ß¶å «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µå ·≈–‚√ß‡√’¬π‡´πµå®ÕÀåπ

∫—ªµ‘ µå

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬‡ π“ - ∫“ß´â“¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«‡¢µ‡∑»∫“≈

µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ ®π∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò

ˆ.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈‡ π“

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß ·≈–∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÛ ø“°‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°µ–«—πÕÕ° ∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ ·≈–

ø“°µ–«—πÕÕ° ≈”√“ßÀπÕß√’ Ωíòß„µâ·≈–Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “¬ ß

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

ˆ.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬‡ π“ - ∫“ß´â“¬ ø“°„µâ ∂ππ “¬ ß ø“°µ–«—πµ°

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«‡¢µ‡∑»∫“≈

µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ ®π∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò

ˆ.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° ·≈–§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

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

Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß∑“πµ–«—π

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√

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

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

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

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

ˆ.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ ·≈–·¢«ß°“√∑“ß‡ π“

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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ˆ.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÛ ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ˆ.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’ ø“°„µâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

ÛÚˆÛ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß¢π¡®’π Ωíòßµ–«—πµ°·≈–Ωíòß„µâ

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√

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

∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’ ®π∫√√®∫°—∫®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§≈Õß “π ‡ âπ∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§≈Õß “π‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

®π∂÷ß‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ ·≈–‡ âπ∑’Ë≈“°®“°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ ®π∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë ˜

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

À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«‡¢µ‡∑»∫“≈

µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ ®π∫√√®∫°—∫∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’ ø“°„µâ

˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.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

˜.Ò ÀπÕßÀâ«¬

˜.Ú  π“¡°’Ã“Õ‡π°ª√– ß§å

˜.Û ÀπÕßµ–‡°’¬∫

˜.Ù ÀπÕßª≈“·¥ß

˜.ı ÀπÕß°√–‡®“

˜.ˆ ÀπÕß„À≠à

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

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

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥‚§°‡ ◊Õ (≈–ÕÕßæ“°¬å ÿ¢’Õÿ∑‘»)

¯.Ú ‚√ß‡√’¬πæ‘∫Ÿ≈ª√– ‘∑∏‘Ï
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¯.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥°≈“ß§≈Õß«—≤π“√“¡ (‚°«‘∑æ‘∑¬“§“√)

¯.Ù ‚√ß‡√’¬π‡ π“ ‡ π“ª√– ‘∑∏‘Ï

¯.ı ‚√ß‡√’¬π‡´πµå®ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå

¯.ˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ßπ¡‚§ ª“πÕÿ∑‘»

¯.˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π·æπ (»√’√—µπ“πÿ∫“≈)

¯.¯ ‚√ß‡√’¬π∫â“π·∂««‘∑¬“

¯.˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡®â“‡®Á¥πÕ°

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥ “¡°Õ («ß»åª√–™“√—∞)

¯.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡®â“‡®Á¥„π

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

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

˘.Ò «—¥‚æ∏‘Ï

˘.Ú «—¥‚§°‡ ◊Õ

˘.Û «—¥°≈“ß§≈Õß«—≤π“√“¡

˘.Ù «—¥°√–‚¥ß∑Õß

˘.ı «—¥∫“ßπ¡‚§

˘.ˆ ∫â“πæ—°æ√– ß¶å «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µå

˘.˜ «—¥∫â“π·æπ ¡∂

˘.¯ «—¥‡®â“‡®Á¥„π·≈–«—¥‡®â“‡®Á¥πÕ°

˘.˘ «—¥ “¡°Õ

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

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

Ò.Ò ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡ π“

Ò.Ú »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡ π“  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡ π“

∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡ π“ ·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡ π“

Ò.Û  ∂“π’¢π àßºŸâ‚¥¬ “√Õ”‡¿Õ‡ π“

Ò.Ù ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‡ π“

Ò.ı  ”π—°ß“π À°√≥åÕ”‡¿Õ‡ π“  ”π—°ß“π°“√‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡ π“

Ò.ˆ ‚√ßæ¬“∫“≈‡ π“
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Ò.˜ Õ“§“√™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑åÕ”‡¿Õ‡ π“  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

 “¢“‡ π“ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ “¡°Õ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π‡©≈‘¡√“™°ÿ¡“√’  ”π—°ß“π

°‘Ëß°“™“¥Õ”‡¿Õ‡ π“  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ‡ π“ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π

Õ”‡¿Õ‡ π“

Ò.¯ ·¢«ß°“√∑“ß‡ π“

Ò.˘  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ (‡°à“)

Ò.Ò  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈‡®â“‡®Á¥ („À¡à)

Ò.ÒÒ  ∂“π’‰øøÑ“Õ”‡¿Õ‡ π“





1

√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß‡ π“ ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

æ.». ÚıÙ˘

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

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

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

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

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

‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°

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

 “¬ ° Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ ° Ò Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ

 “¬ ° Ò √–¬–ª√–¡“≥ ÛÛ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π®¥∂ππ “¬ ° Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ ° Ò Àà“ß®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π

µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√

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

∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ«‘‰≈‡ π“ ∂ππ‡¥‘¡

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ»√’‡ π“

(∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

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

‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Òˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥

Òı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ®) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

(∂ππ “¬ ß) µ—¥°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ®) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ

 “¬ ® √–¬–ª√–¡“≥ ÚÒ ‡¡µ√

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ß √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ùı ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ÚÒ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Û

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ√–¬–ª√–¡“≥

Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ

 “¬ § ˆ Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÛ √–¬–ª√–¡“≥ Úˆ ‡¡µ√
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∂ππ “¬ ¢ Û ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ¢ Ú

∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ ¢ Ú Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ú

√–¬–ª√–¡“≥ ÚÒ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÒ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ú

∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ ¢ Ú Àà“ß®“°∂ππ “¬ § ˆ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬

¢ Ú √–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡µ√

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

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

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ§—π§≈Õß àßπÈ”  . Û ∂ππÀ≈—ß«—¥ “¡°Õ ·≈–∂ππ‚¬∏“∏‘°“√

 “¬§—π§≈Õß™≈ª√–∑“π ’°ÿ° - ∫“ß´â“¬ ‡√‘Ë¡µâπ®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π®¥∂ππ “¬ § Û ∑’Ë√–¬–ª√–¡“≥ Ò,˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππÀ≈—ß«—¥ “¡°Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‚¬∏“∏‘°“√ “¬

§—π§≈Õß™≈ª√–∑“π ’°ÿ° - ∫“ß´â“¬ ®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ°

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

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∏√√¡ ‘∑∏‘Ï‡ π“ ·≈–∂ππ»√’‡ π“ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

(∂ππ “¬ ®) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ»√’‡ π“ (∂ππ “¬ § ı)

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

 “¬ § Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ § Ò Àà“ß®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ·≈–

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

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

«‘‰≈‡ π“ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ § ı

∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬

‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ»√’‡ π“ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ® ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ® µ—¥°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

(∂ππ “¬ ß) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ® √–¬–ª√–¡“≥ Ú˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ù ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ Û˘ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ»√’‡ π“ (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«

∂ππ»√’‡ π“®π∫√√®∫°—∫∂ππÀ≈—ß«—¥ “¡°Õ (∂ππ “¬ § Ò)
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∂ππ “¬ § ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ß

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

µ“¡·π«∂ππ “¬ ß √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’

Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π Ò  “¬ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ»√’‡ π“ (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππÕ¬ÿ∏¬“ -  “≈’

ı. ∂ππ·∫∫ ® ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ®”π«π Ò  “¬ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“π‡Àπ◊Õ ∑’Ë∫√‘‡«≥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πº—°‰Àà - ‡®â“‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

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

µ—¥°—∫∂ππ “¬ ß ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ ß µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Ù ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«

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

·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÛ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÒÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÛ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Û ‡¡µ√



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองท่ีตําบลบานโพธ์ิ  ตําบลบานแพน  ตําบลรางจรเข  ตําบลเจาเสด็จ  ตําบลเสนา  ตําบลเจาเจ็ด  ตาํบลบางนมโค  
ตําบลสามกอ  และตําบลบานแถว  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา  
และการดํารงรักษาเมือง  และบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคม
และการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม  ท้ังนี้  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖ วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทาํโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 




