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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  และมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ 
ผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  
และมาตรา  ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้  

ขอ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลบางขวัญ  ตําบลวังตะเคียน  ตําบลบานใหม  

ตําบลทาไข  ตําบลคลองจุกกระเฌอ  ตําบลหนาเมือง  ตําบลบางไผ  ตําบลโสธร  ตําบลบางตีนเปด  
ตําบลบางกะไห  ตําบลบางพระ  และตําบลคลองนา  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายใน
แนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  
การคมนาคมและขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขต
ตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ  และ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  และการศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย  พาณิชยกรรม  และการขนสง  ใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราและการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก 

(๓) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและการบริการเพื่อรองรับผลผลิตเกี่ยวกับ
การเกษตรที่ผลิตข้ึนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๔) สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่มี คุณคาทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม  และประวัติศาสตรใหเปนเอกลักษณของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๕) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

(๖) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  และหมายเลข  ๑.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  และเสนทแยง 
สีขาว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
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(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

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

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) กิจการใด  ๆ  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีความสูงเกินกวา  ๑๒ เมตร 

(๑๐) กิจการใด  ๆ  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีพื้นที่อาคารทั้งหมดรวมกัน
เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  

(๑๑) อาคารเก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๑๒) สถานที่เก็บสินคาซ่ึงเปนที่เก็บพักหรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคา

หรืออุตสาหกรรม  ที่มีพื้นที่เกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๑๔) โรงซอม  สราง  หรือบริการยวดยานที่ ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตทุกชนิด  เวนแต

รถจักรยานยนต 
(๑๕) โรงฆาสัตว 
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๗) กําจัดมูลฝอย 
(๑๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
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(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) กิจการใด  ๆ  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๐,  ๒.๑๑,  ๒.๑๕  และ  ๒.๑๖  หามใชประโยชน  

ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดในวรรคสอง  และกิจการใด  ๆ  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคาร  
ที่มีความสูงเกินกวา  ๒๓  เมตร 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ  
กิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจ ุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
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(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) กิจการใด  ๆ  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๘) โรงฆาสัตว 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๓, ๓.๑๖, ๓.๒๑  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ

ตามที่กําหนดในวรรคสอง  และกิจการใด  ๆ  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีความสูง 
เกินกวา  ๒๓  เมตร 

การใชประโยชนที่ ดินริมฝงแมน้ํ า  ลําคลอง  หรือแหลงน้ํ าสาธารณะ  ใหมีที่วางตาม  
แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  
เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  ยกเวนที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๙  

และ  ๔.๑๐  
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(๗) กิจการใด  ๆ  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  
(๘) โรงฆาสัตว 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่
ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่  
กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๗) สถานสงเคราะหหรือเลี้ยงเด็ก  
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ    

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนการจัดสรรที่เปนสวนหนึ่งของการ

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว เวนแต

เปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว  ตาม (๙)  ดําเนินการ 
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ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่  
โครงการทั้งหมด 

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๖.๑๐  และ ๖.๑๑ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ 
ตามที่กําหนดในวรรคสองและกิจการใด  ๆ  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีความสูง 
เกินกวา  ๒๓  เมตร 

การใชประโยชนที่ ดินริมฝงแมน้ํ า  ลําคลอง  หรือแหลงน้ํ าสาธารณะ  ใหมีที่วางตาม  
แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  
เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
(๒) การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําบางปะกงเพื่อประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตาม

กฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท   ชนิด  และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทาย
กฎกระทรวงนี้  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําบางปะกงไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร   

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  เฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ  
ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  และหามใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชดุ  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน  
ที่ดินเพื่อการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ศิลปกรรม  ประวัติศาสตร  หรือโบราณคดีเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ไมนอยกวา  ๖  เมตร เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใช
ประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการของรัฐ   กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือ  
สาธารณประโยชนเทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เสริมศักด์ิ  พงษพานิช 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3
2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การตม  น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได
(2)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได
(4)  การหีบหรืออัดฝาย  หรือการปนหรืออัดนุน ได
(5) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช 
     ในไซโล   โกดัง  หรือคลังสินคา ได
(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได
(9) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
     เกษตรกรรม ได ได
(11) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซ่ึงมิใชสัตวนํ้า อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การฆาสัตว ได
(2) การถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลนัหรือเหือดแหง ได ได
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว  มันสัตว 
     หรือหนังสัตว  ได
(6) การลาง ชําแหละ แกะ ตม น่ึง ทอด หรือบดสัตว หรือ
     สวนหน่ึงสวนใดของสัตว ได
(7) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน
     ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น ได ได

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางดังตอไปนี้
(1) การทํานมสดใหไรเชื้อ หรือฆาเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
      เชน การพาสเจอรไรส หรือสเตอริไลส ได ได

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวนํ้า  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การถนอมสัตวนํ้า  โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
     หรือทําใหเยือกแขง็โดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวนํ้า หนัง หรือ
     ไขมันสัตวนํ้า ได
(5) การลาง ชําแหละ แกะ ตม น่ึง ทอด หรือบดสัตวนํ้า ได

ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจชนบทและเกษตรกรรม

  บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2549



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3
8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช หรือผลไม  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําอาหารหรือเครื่องด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม และ
     บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได
(2) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสี  ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได ได
(3) การปนหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได
(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได
(6) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําขนมปง หรือขนมเคก ได ได ได ได
(2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได ได ได ได
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด  หรือชิ้น ได ได ได ได

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซ่ึงทําจากออย  บีช
หญาหวาน หรือพืชอื่นท่ีใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
     หรือพืชอื่น ๆ ซ่ึงมิใชออย ได

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(6) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได
(7) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบ
     ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยนํ้าตาล ได ได
(8) การอบหรือค่ัวถั่ว หรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบ
     ถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยนํ้าตาล  กาแฟ  โกโก  หรือ
     ช็อกโกเลต ได ได ได
(10) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟ ได ได ได ได
(11) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(6) การทําน้ํามันสลัด ได ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่ดินประเภท
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3
(7) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได
(8) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด 
หรือยอยนํ้าแข็ง ได ได ได

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําด่ืม เครื่องด่ืมท่ีไมมี
แอลกอฮอล นํ้าอัดลม หรือนํ้าแร อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1) การทําน้ําด่ืม ได ได ได ได ได ได
(2) การทําเครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล ได ได

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซ่ึงมิใช
เครื่องนุงหม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได
(4) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยส่ิงทอ ได ได ได ได

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห  หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน 
     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้
(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ 
     เนกไท หูกระตาย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเทา  จากผา หนังสัตว
     ขนสัตว หรือวัสดุอื่น ได ได ได
(2) การทําหมวก ได ได ได

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น 
     ท่ีคลายคลึงกัน ได
(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง
     บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง
ออ  กก  หรือผักตบชวา ได ได

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไม หรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้
(3) การแกะสลักไม ได ได
(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3
37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม  แกว

ยาง  หรืออโลหะอื่น   ซ่ึงมิใชเครื่องเรือน  หรือเครื่องตบแตงภายใน
อาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
ดังกลาว ได

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร  การเย็บเลม   ทําปก 
     หรือตบแตงส่ิงพิมพ ได ได
(2) การทําแมพิมพโลหะ ได

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม 
     ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได ได

61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่องใชท่ีทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได ได ได

62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเปน
สวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได ได ได

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ
กอสรางหรือติดต้ัง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑโลหะ  อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(13) การกลึง  เจาะ  ควาน  กัด  ไส  เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต 
เครื่องกังหัน  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต
หรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได

66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชใน
การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องจักรดังกลาว ได ได ได

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ 
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 
Data Processing Equipment or Accessories)   เครื่องรวม 
ราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพดีด  เครื่องชั่งซ่ึงมิใชเครื่อง
ชั่งท่ีใชในหองทดลองวิทยาศาสตร  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัด
สําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว ได ได

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา  เครื่องอัด
อากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ  เครื่อง
โปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น หรอืเครื่องประกอบตูเย็น  เครื่องขายสินคา
อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล
เครื่องยก  ปนจั่น  ลิฟต  บันไดเลื่อน  รถบรรทุก  รถแทรกเตอร  
รถพวง สําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม    หรือสําหรับใชในบาน
 แตผลิตภัณฑน้ันตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ
หรอือุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

71 โรงงานผลิต ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือ
ผลิตภัณฑท่ีระบุไวในลําดับท่ี 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนต
ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงแรงไฟฟา  เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟา  เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา
เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟา ได ได ได

72 โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ   
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป
เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน) แผนเสียง เทป
แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑท่ีเปน
ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวท่ีเกี่ยวของ (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คาปาซิเตอร
หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได 
( Fixed or  Variable   Electronic  Capacitors or Condensers) 
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือชิ้นสวน
สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว ได ได

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่ดินประเภท
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3
75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การตอ  ซอมแซม  ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจาก
     เรือยาง ได ได
(2) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน  เครื่องมือ หรือ
เครื่องใชท่ีมิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(4) การทํารม  ไมถือ ขนนก  ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด  
     แปรง  ตะเกียง  โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองยาสูบหรือ
     กลองบุหรี่  กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก ได ได ได

90 โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําใหบริสุทธ์ิ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การบรรจุสินคาท่ัวไป ได ได ได

93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว ได
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

รถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ
ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือ
    สวนประกอบของยานดังกลาว ได
(2) การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ หรือ
     สวนประกอบของยานดังกลาว ได
(3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได
(4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําดวย 
เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว เงิน  นาก  หรืออัญมณี ได

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑท่ีมิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได
98 โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม

พรม  หรือขนสัตว ได ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3
100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ
โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(3) การลงรัก หรือการประดับ ตบแตงดวยแกว  กระจก  มุก
     ทอง  หรืออัญมณี ได
 หมายเหตุ         ลําดับที่                    หมายถึง        ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                          ได                           หมายถึง         สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                          โรงงานจําพวกที่     หมายถึง        จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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À¡“¬‡≈¢ ÛÚ

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

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ√ß∑’ËµàÕ®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “¬ ° Ò ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ °‹ Ò

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫â“π„À¡à Ωíòßµ–«—πµ° «—¥‡∑æπ‘¡‘µ√ »“≈‡®â“æ√–æ√À¡ ’ËÀπâ“

·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‡∑æπ‘¡‘µ√

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°‡Àπ◊Õ §≈Õß∑à“‰¢à Ωíòß‡Àπ◊Õ

«—¥ª√–µŸπÈ”∑à“‰¢à ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥ª√–µŸπÈ”

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ÷́Ëß‡ªìπ§≈Õß≈“«

Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß∑à“‰¢à

Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ò  ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ∂“π’√∂‰ø©–‡™‘ß‡∑√“

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

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß∫“ß°ÿâß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

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

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∫“ßµ’π‡ªì¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‚ ∏√ Ωíò ßµ–«—πµ° ∂ππª√–™“ √√§å ø“°‡Àπ◊Õ

∂ππª√–™“ √√§å ´Õ¬ Û ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ ´Õ¬ ¯/Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß‚ ∏√ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–™“ √√§å ø“°„µâ ·≈–∂ππ “¬ °‹ ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‚ ∏√ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ ´Õ¬ ¯/Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß

©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–∂ππª√–™“ √√§å ´Õ¬ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πÕÕ° ∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ø“°„µâ ·≈–

∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.ÒÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ



4

Ú.ÒÛ ∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∫“ß°ÿâß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ (Ú)

æ√–¬“»√’ ÿπ∑√‚«À“√ (πâÕ¬ Õ“®“√¬“ß°Ÿ√)

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡°…¡√“…Æ√åæ—≤π“ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√  ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‚ ∏√ Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß

·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

·≈–∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ ´Õ¬ ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÛ ø“°µ–«—πµ° ∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

·≈–Ωíòß„µâ

Ú.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ ´Õ¬ ˜ ø“°µ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√

°—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Òı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.Ò˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
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Ú.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√  ø“°µ–«—πµ° ·≈–¥à“πªÉ“‰¡â©–‡™‘ß‡∑√“

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.Ú ·≈– ÒÒ.ÚÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‰™¬¿Ÿ¡‘∏“√“¡

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∫â“π„À¡à Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥‡∑æπ‘¡‘µ√ ·≈–»“≈‡®â“æ√–æ√À¡ ’ËÀπâ“

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

¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ»ÿ¿°‘® ø“°‡Àπ◊Õ «—¥Õÿ¿—¬¿“µ‘°“√“¡  ¡“§¡ ß‡§√“–Àå

°“√°ÿ»≈©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ™ÿ¡æ≈

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ»ÿ¿°‘® ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πµ° ·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß

Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥«—¥·À≈¡„µâ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥·À≈¡„µâ ·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß

Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–§≈Õß∑à“‰¢à

Ωíòß„µâ

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

¯ ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòßµ–«—πµ°

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

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à∫√√®∫°—∫∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï

‡ªìπ√–¬– Ûı ‡¡µ√

¥â“π„µâ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ

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

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

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

µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ∑’Ë∑”°“√¢π àß°”≈—ß∫”√ÿß

∑’Ë∑”°“√µ”√«®«‘∑¬“°“√©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–»Ÿπ¬å ◊ËÕ “√ ‡¢µ Ò ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π‡∫≠®¡√“™√—ß ƒ…Æ‘Ï
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Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°„µâ ·≈–·¢«ß°“√∑“ß©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

Û.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°„µâ ∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ´Õ¬ ÒÒ

ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫“ßµ’π‡ªì¥ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÚ ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Û.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„µâ »“≈®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“πª»ÿ —µ«å

‡¢µ Ú ‡√◊Õπ®”°≈“ß©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–‡√◊Õπ®”æ‘‡»…©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ¡√ÿæß…å ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø√“™π§√‘π∑√å

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à ø“°µ–«—πÕÕ° ™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑å©–‡™‘ß‡∑√“

·≈– π“¡¬‘ßªóπ ™.æ—π Ú √Õ.

Û.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫“ßµ’π‡ªì¥ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πÕÕ°



8

Û.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∫“ßµ’π‡ªì¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Û.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π

®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ Àπà«¬ªÑÕß°—π·≈–°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™∑’Ë Ú ©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“π‡°…µ√·≈– À°√≥å

®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–∑’Ë∑”°“√‡¢µ‡°…µ√‡»√…∞°‘®∑’Ë  Ò¯

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πÕÕ° ‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ˘ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ∫√√®∫°—∫∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ·≈–§≈Õß∫“ßµ’π‡ªì¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Û.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„µâ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß»“≈‡®â“·¡àÕ“‡π’Ë¬ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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Û.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß»“≈‡®â“·¡àÕ“‡π’Ë¬ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÛ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à∫√√®∫°—∫∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï

‡ªìπ√–¬– Ûı ‡¡µ√

Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥ ”π—°ß“πªÉ“‰¡â®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§©–‡™‘ß‡∑√“

Ù.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ™ÿ¡æ≈  ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥ ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√

®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ∑’Ë∑”°“√¢π àß°”≈—ß∫”√ÿß ∑’Ë∑”°“√µ”√«®«‘∑¬“°“√©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–»Ÿπ¬å ◊ËÕ “√‡¢µ Ò

®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

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

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å‹°≈“ß∂ππ»ÿ¿°‘®

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ¡“§¡ ß‡§√“–Àå°“√°ÿ»≈©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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Ù.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ù.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ «π ¡‡¥Á® ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥ π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ´Õ¬ ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ù.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ™ÿ¡æ≈ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ∂πππ‘¬¡‰∑¬ ø“°‡Àπ◊Õ ∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π  “¢“©–‡™‘ß‡∑√“

»“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“À≈—ß‡°à“ ·≈– ”π—°ß“π¢π àß∑“ßπÈ”¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë ˆ  “¢“©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°µ–«—πÕÕ°

Ù.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë∑”°“√∑√—æ¬å ‘π à«πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

‚√ß‡√’¬π¥—¥¥√ÿ≥’ ·≈–«—¥ªîµÿ≈“∏‘√“™√—ß ƒ…Æ‘Ï

¥â“π„µâ ®¥∑’Ë∑”°“√ª√–ª“©–‡™‘ß‡∑√“ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ∂ππ®ÿ≈≈–π—π∑πå

ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ù.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫“ßµ’π‡ªì¥ Ωíòßµ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “¬ ¢ ˘ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ∫√√®∫°—∫∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«

∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πÕÕ°

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√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥°Õßæ≈∑À“√√“∫∑’Ë ÒÒ (§à“¬ ¡‡¥Á®æ√–π—Ëß‡°≈â“)

ˆ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò˜ ∑’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§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

Ωíòß„µâ

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

√–À«à“ßµ”∫≈∫“ß¢«—≠ µ”∫≈∫â“π„À¡à ·≈–µ”∫≈∫“ß·°â« «—¥‰™¬æƒ≤“√“¡ ‚√ß‡√’¬π«—¥‰™¬æƒ≤“√“¡

·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥ “¬™≈ ≥ √—ß ’ «—¥·À≈¡∫π “¬™≈ ≥ √—ß ’ ·≈–

·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚ ‡ âπµ√ß∑’ËµàÕµ√ß®“°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‡ªìπ√–¬– Ú,ı ‡¡µ√
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°

ø“°µ–«—πµ° ·≈–§≈Õß≈“« Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß≈“« Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ §≈Õß∫â“π„À¡à

Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ò ·≈–‡ âπ∑’ËµàÕµ√ß®“°‡ âπ¢π“π

√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‡ªìπ√–¬– Ú,ı ‡¡µ√

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

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

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

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

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

ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„µâ·≈–Ωíòßµ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π«—¥®ÿ°‡¨Õ

·≈–«—¥®ÿ°‡¨Õ

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫“ß§≈â“°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

 “¬µ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ° §≈Õß∫“ßµ’π‡ªì¥

Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„µâ
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ˆ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ∂ππ‡°…¡√“…Æ√åæ—≤π“ ø“°„µâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°µ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Òˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫“ßµ’π‡ªì¥ Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√

°—∫·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„µâ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß»“≈‡®â“·¡àÕ“‡π’Ë¬ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß

Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ˆ.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√

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

‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.ÒÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß»“≈‡®â“·¡àÕ“‡π’Ë¬ Ωíòßµ–«—πµ° ∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

°—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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ˆ.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‚ ∏√ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–

‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“°—∫Õ”‡¿Õ∫“ß§≈â“ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

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

æ√À¡ ÿ«√√≥ ‚√ß‡√’¬π«—¥æ√À¡ ÿ«√√≥ °Õßæ≈∑À“√√“∫∑’Ë ÒÒ (§à“¬ ¡‡¥Á®æ√–π—Ëß‡°≈â“œ) ‡ âπ¢π“π

√–¬– Ùı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ˆ.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°„µâ

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

√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‡ âπ¢π“π√–¬–

Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ·≈–Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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ˆ.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

ˆ.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‰™¬¿Ÿ¡‘∏“√“¡

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‚√ß‡√’¬π«—¥‰™¬¿Ÿ¡‘∏“√“¡ «—¥‰™¬¿Ÿ¡‘∏“√“¡ ·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß

Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

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

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

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

˜.Ò  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

˜.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°µ–«—πÕÕ° ∂πππ‘¬¡‰∑¬ ø“°„µâ

ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ∂ππ¡√ÿæß…å ø“°„µâ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂πππ‘¬¡‰∑¬ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß∑à“‰¢à Ωíòßµ–«—πµ°

˜.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂πππ√°‘® ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂πππ√°‘®
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˜.Ù  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

˜.ı  «π ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√å

˜.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ¡√ÿæß…å ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ø“°µ–«—πµ° ·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥°Õßæ—π∑À“√™à“ß∑’Ë Ú √—°…“æ√–Õß§å (§à“¬»√’‚ ∏√)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ¡√ÿæß…å ø“°µ–«—πÕÕ°

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

˜.˜  ‚¡ √®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈– π“¡‡∑ππ‘ 

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

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

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥‰™¬æƒ≤“√“¡

¯.Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥ “¬™≈ ≥ √—ß…’

¯.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥‡∑æπ‘¡‘µ√

¯.Ù ‚√ß‡√’¬π«—¥ª√–µŸπÈ”

¯.ı «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§©–‡™‘ß‡∑√“

¯.ˆ ‚√ß‡√’¬π‡∫≠®¡√“™√—ß ƒ…Æ‘Ï

¯.˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥®ÿ°‡¨Õ

¯.¯ ‚√ß‡√’¬π¥—¥¥√ÿ≥’

¯.˘ «‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“©–‡™‘ß‡∑√“

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥·À≈¡„µâ

¯.ÒÒ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈«—¥ªîµÿ≈“∏‘√“™√—ß ƒ…Æ‘Ï

¯.ÒÚ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø√“™π§√‘π∑√å

¯.ÒÛ ‚√ß‡√’¬πæÿ∑∏‚ ∏√·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‚ ∏√«√“√“¡«√«‘À“√

¯.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π«—¥¥Õπ∑Õß

¯.Òı ‚√ß‡√’¬π«—¥∑¥ (‡™‘¥Õÿ¥¡√—µπ√“…Æ√å∫”√ÿß)

¯.Òˆ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ (Ú) æ√–¬“»√’ ÿπ∑√‚«À“√ (πâÕ¬ Õ“®“√¬“ß°Ÿ√)

¯.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ßª√ß (ª√–™“√“…Æ√å∫”√ÿß)

¯.Ò¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ßæ√–‡πµ√‚√®πåÕÿª∂—¡¿å

¯.Ò˘ ‚√ß‡√’¬π∫â“π«π∑à“·§√ß
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¯.Ú «‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ß©–‡™‘ß‡∑√“

¯.ÚÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥‚æ∏“√“¡

¯.ÚÚ ‚√ß‡√’¬π«—¥‰™¬¿Ÿ¡‘∏“√“¡

¯.ÚÛ ‚√ß‡√’¬π«—¥æ√À¡ ÿ«√√≥

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

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

˘.Ò æ√–Õÿ‚∫ ∂«—¥æ¬—§¶åÕ‘π∑“√“¡ (‡®¥’¬å)

˘.Ú »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“À≈—ß‡°à“

˘.Û Õ“§“√∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢À≈—ß‡°à“

˘.Ù °”·æß‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“

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

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

Ò.Ò «—¥‰™¬æƒ≤“√“¡

Ò.Ú «—¥æ¬—§¶åÕ‘π∑“√“¡ (‡®¥’¬å)

Ò.Û «—¥·À≈¡∫π “¬™≈ ≥ √—ß…’

Ò.Ù «—¥®’πª√–™“ ‚¡ √ (‡≈àßŒ°¬’Ë)

Ò.ı «—¥‡∑æπ‘¡‘µ√ ·≈–»“≈‡®â“æ√–æ√À¡ ’ËÀπâ“

Ò.ˆ «—¥Õÿ¿—¬¿“µ‘°“√“¡

Ò.˜ «—¥ª√–µŸπÈ”∑à“‰¢à

Ò.¯  ¡“§¡ ß‡§√“–Àå°“√°ÿ»≈©–‡™‘ß‡∑√“

Ò.˘ «—¥®ÿ°‡¨Õ

Ò.Ò «—¥ªîµÿ≈“∏‘√“™√—ß ƒ…Æ‘Ï

Ò.ÒÒ «—¥·À≈¡„µâ

Ò.ÒÚ «—¥‚ ∏√«√“√“¡«√«‘À“√

Ò.ÒÛ «—¥ ÿ«√√≥“√“¡

Ò.ÒÙ «—¥∑¥√“…Æ√å‡®√‘≠¡≥’ƒ∑∏‘Ï

Ò.Òı «—¥∫“ßæ√–

Ò.Òˆ «—¥∫“ßª√ß∏√√¡‚™µ‘°“√“¡

Ò.Ò˜ «—¥§≈Õßπ“ («—¥ªÉ“™‘π√—ß ’)



18

Ò.Ò¯ «—¥‚æ∏“√“¡

Ò.Ò˘ «—¥‰™¬¿Ÿ¡‘∏“√“¡

Ò.Ú «—¥„À¡àæ√À¡ ÿ«√√≥

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

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

ÒÒ.Ò  ∂“π’√∂‰ø©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.Ú  ”π—°ß“π™≈ª√–∑“π∑’Ë  ÒÒ (‚§√ß°“√ àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“æ√–Õß§å‰™¬“πÿ™‘µ)

ÒÒ.Û ·¢«ß°“√∑“ß©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.Ù  ”π—°ß“πªÉ“‰¡â®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.ı  ∂“π’¢π àß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.ˆ  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

∑’Ë∑”°“√¢π àß°”≈—ß∫”√ÿß ∑’Ë∑”°“√µ”√«®«‘∑¬“°“√©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–»Ÿπ¬å ◊ËÕ “√‡¢µ Ò ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.˜ ∑’Ë∑”°“√∑√—æ¬å ‘π à«πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.¯  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.˘ ∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π  “¢“©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.Ò ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.ÒÒ  ”π—°ß“π¢π àß∑“ßπÈ”¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë ˆ  “¢“©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.ÒÚ ∑’Ë∑”°“√ª√–ª“©–‡™‘ß‡∑√“ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

ÒÒ.ÒÛ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡

®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ »“≈“ª√–™“§¡‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–¿Ÿ¡‘æ≈¡À“√“™ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

 ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥

©–‡™‘ß‡∑√“ ‚√ßæ¬“∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“π‡°…µ√

Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈– ”π—°ß“π‡À≈à“°“™“¥®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.ÒÙ »“≈®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“πª»ÿ —µ«å ‡¢µ Ú ‡√◊Õπ®”°≈“ß©–‡™‘ß‡∑√“

·≈–‡√◊Õπ®”æ‘‡»…©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.Òı ™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑å©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈– π“¡¬‘ßªóπ ™.æ—π Ú √Õ.

ÒÒ.Òˆ ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.Ò˜ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ Àπà«¬ªÑÕß°—π·≈–°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™∑’Ë Ú

©–‡™‘ß‡∑√“  ”π—°ß“π‡°…µ√·≈– À°√≥å ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–∑’Ë∑”°“√‡¢µ‡°…µ√‡»√…∞°‘®∑’Ë Ò¯
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ÒÒ.Ò¯ ¥à“πªÉ“‰¡â©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.Ò˘ ª√–µŸπÈ”∫“ßæ√–

ÒÒ.Ú  ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.ÚÒ  ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÒ.ÚÚ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“©–‡™‘ß‡∑√“ ‡¢µ Ò





1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“

æ.». ÚıÙ˘

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

Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß Òˆ. ‡¡µ√ ®”π«π ˆ  “¬ ¥—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¡“¬‡≈¢ ÛÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

√–¬–ª√–¡“≥ ¯Û ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Ú ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ÒÚ ‡¡µ√

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

∂ππ “¬ ° Û ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆ¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò

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

µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√

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

 “¬ ¢ Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ»ÿ¿°‘® (∂ππ “¬ ¢ Ú) µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ»ÿ¿°‘® (∂ππ “¬ ¢ Ú) √–¬–ª√–¡“≥ Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°„µâ

·≈–‡√‘Ë¡µâπ®“°‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

ıÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ ° Ò √–¬–ª√–¡“≥ ¯Û ‡¡µ√

∂ππ “¬ ° Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ»ÿ¿°‘® ´Õ¬ Ò ∂ππ

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ»ÿ¿°‘® ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

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

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

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

∂ππ “¬ ° Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ®ÿ≈≈–π—π∑å ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ

 «π ¡‡¥Á® (∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ¡√ÿæß…å

(∂ππ “¬ ¢ Ù)
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∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ ÿ¢‡°…¡ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ

 «π ¡‡¥Á® (∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ¡√ÿæß…å

(∂ππ “¬ ¢ Ù)

∂ππ “¬ ° ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππª√–™“ √√§å ·≈–∂ππ

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππª√–™“ √√§å √–¬–ª√–¡“≥ ˘ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

√–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ªµ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à

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

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡µ√

®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°√‘¡Ωíòß§≈Õß∫â“π„À¡à Ωíòßµ–«—πµ° µ—¥°—∫·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

Ò,Ú ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ»ÿ¿°‘® ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥

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

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ

∂ππ “¬ ¢ Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ «π ¡‡¥Á® ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡‹©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π ÿ¥∂ππ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò˜ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à∫√√®∫°—∫∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à √–¬–ª√–¡“≥ Ú˜ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ ∂ππ»√’‚ ∏√

·≈–∂ππ¡√ÿæß…å ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«

∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√®π∫√√®∫°—∫∂ππ»√’‚ ∏√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ»√’‚ ∏√ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∂ππ¡√ÿæß…å ®π∫√√®∫°—∫∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï
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∂ππ “¬ ¢ ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ∫√√®∫°—∫∂ππ¡À“®—°√æ√√¥‘Ï

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

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

∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ¡Õ√Õÿ∑‘» Ò

∂ππ “¬ ¢ ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

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

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ √–¬–ª√–¡“≥ Û,Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥

ˆÙ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Û˜ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫

∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˘Ú ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

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

∂ππ “¬ ¢ ¯ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√

(∂ππ “¬ ¢ ˆ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ∫√√®∫°—∫∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ (∂ππ “¬ ¢ ˆ) √–¬–ª√–¡“≥ ÛÚ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÒÙ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππª√–™“ √√§å (∂ππ “¬ ° ˆ) ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ (∂ππ “¬ ¢ Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ (∂ππ “¬ ¢ Ù) ∫√√®∫°—∫

∂ππ»√’‚ ∏√µ—¥„À¡à ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ (∂ππ “¬ ¢ Ù)

√–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√

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

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ¢ª√–¬Ÿ√∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ √–¬–ª√–¡“≥ Û,Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú˘ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ



4

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥

ˆÛ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß

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

Û¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ˆ ‡¡µ√

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

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

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

°—∫∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ∫√√®∫°—∫∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ ÙÙ ‡¡µ√

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

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

∂ππ “¬ ¢ ˘  √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√ √–¬–ª√–¡“≥

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡‹©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ˜ ∑’Ë∫√‘‡«≥

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

µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ˜ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÒÚ ‡¡µ√

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

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

 “¬ ¢ ˘ √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÒ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫

°—∫∂ππ “¬ ¢ ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ˘ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ˘ ∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ ¢ ÒÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ˘ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√

Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Úı. ‡¡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®“°∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ (∂ππ “¬ ¢ Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√

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

∂ππ‡∑æ§ÿ≥“°√ (∂ππ “¬ ¢ Ù) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˜Û ‡¡µ√

µ—¥°—∫∂ππª√–™“ √√§å (∂ππ “¬ ° ˆ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππª√–™“ √√§å (∂ππ “¬ ° ˆ) ∫√√®∫

°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππª√–™“ √√§å

(∂ππ “¬ ° ˆ) √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ú ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ı¯ ‡¡µ√ ·≈–µ—¥°—∫

∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∂ππæ√–¬“»√’ ÿπ∑√ (∂ππ “¬ ¢ ˆ)

√–¬–ª√–¡“≥ ıˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ı ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ı √–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√

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

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ß Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

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

 “¬ ß Ú √–¬–ª√–¡“≥ Û,˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÒ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫

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

√–¬–ª√–¡“≥ ˜ˆ ‡¡µ√ ®πµ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥

˘¯ ‡¡µ√ ®πµ—¥°—∫∂ππ “¬ ¢ ˜ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ˜ ∫√√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ÒÚ

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

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

µ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ®π ÿ¥∂ππµ—¥°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫
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∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∂ππ»ÿ¢ª√–¬Ÿ√∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡µ√

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“π‡Àπ◊Õ

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

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ

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

√–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ µ—¥°—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“π‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ √–¬–ª√–¡“≥

Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ¢â“¡·¡àπÈ”∫“ßª–°ß √–¬–ª√–¡“≥ ı,Ò ‡¡µ√

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

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

·≈–∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“π„µâ
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