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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

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

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลบางทรายใหญ  ตําบลมุกดาหาร  ตําบล 

คําอาฮวน  ตําบลศรีบุญเรือง  และตําบลนาสีนวน  อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม   
ในบริเวณภายในแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชน
ที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคลองกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา  
และการคมนาคมและการขนสงของจังหวัดมุกดาหาร 

 (๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย  พาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว  ใหสอดคลองกับ
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร 

 (๓) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น  ๆ  ที่ใชทรัพยากร
ในทองถิ่น 

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

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

 (๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๔  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

 (๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

 (๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

 (๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา 

 (๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนที่ดินประเภท
คลังสินคา 

 (๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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 (๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

 (๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

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

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
 (๖) โรงฆาสัตว 
 (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๘) กําจัดมูลฝอย 
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 (๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

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

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
 (๖) โรงฆาสัตว 
 (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๘) กําจัดมูลฝอย 
 (๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนเพื่อพาณิชยกรรม  
การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนดิและจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

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

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินคา  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง
แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๔) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อคลังสินคา  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประกอบชิ้นสวนตาง  ๆ  โดยไมมี
การผลิต  และอุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชน  ที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
วาดวยการสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

การบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการประกอบชิ้นสวนตาง  ๆ  
โดยไมมีการผลิต  และโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชนโดยไมกอเหตุรําคาญ  
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวย  
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๕) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
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การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

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

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการ 

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๙) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการในโครงการ
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จัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

ขอหามการใชประโยชนที่ดินตาม  (๗)  และ  (๙)  มิใหใชบังคับในกรณีการดําเนินการของ 
การเคหะแหงชาติที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกยายชุมชนแออัด 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  เฉพาะที่เปน
ของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชนเทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 
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การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบงัคบัผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร   
พ.ศ.  2549 

 
ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(1)  การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

          
 

 

 
 
ได 

 

 (2)  การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช           ได  
 (5)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช

ในไซโล โกดังหรือคลังสินคา 
           

ได 
 (8)  การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก       ได   ได ได  
 (9)  การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล

เกษตรกรรม 
         

ได ได 
 

 (11)  การฟกไข  โดยใชตูอบ          ได   
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึง่มิใชสัตวน้ําอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1)  การฆาสัตว 

           

ได 
 (2)  การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตาก

แหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 
      

ได   ได ได 
 

 (3)  การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว 
หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว 

      
    ได 

 

 (6)  การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึง่ ทอด หรือบดสัตว           
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 

      
    ได 

 

 (7)  การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน 
ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น ได   ได   ได   ได ได 

 

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานมอยางใดอยางหนึ่ง    
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1)  การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
เชน การพาสเจอรไรส หรือสเตอริไลส           ได 

 



 
 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ําอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(2) การถนอมสัตวน้ํา โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตาก
แหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

      

   ได ได 

 

 (3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือ 
ไขมันสัตวน้ํา 

          
ได 

 

 (5) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา           ได  
8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืชหรือผลไม อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และ
บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได 

   

      ได ได  
 (2) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน  ตากแหง ดอง

หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแหง 
   

      ได ได 
 

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การสี ฝด หรือขัดขาว 

      

   ได ได 

 
 
ได 

 (3) การปน หรือบดเมล็ดพืช หรือหัวพืช          ได ได  
 (4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช ได   ได      ได ได  
 (6) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได   ได      ได ได  

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใด      
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การทําขนมปง หรือขนมเคก ได   ได    ได  ได ได 

 
 
ได 

 (2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได   ได    ได  ได ได ได 

 

2 



 
  

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 (3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง  เปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น       ได   ได ได  

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย  บีช  
หญาหวาน  หรือพืชอื่นที่ใหความหวานอยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การทําน้ําเชื่อม 

         

ได ได 

 

 (7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
หรือพืชอื่นๆ  ซึ่งมใิชออย 

      
ได   ได 

 
 

 

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ โกโก   ช็อกโกแลต 
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(1)   การทําใบชาแหง หรือใบชาผง 

      

ได   ได ได 

 

 (2)  การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง     ได   ได   ได  
 (3)  การทําโกโกผง หรือขนมจากโกโก    ได   ได   ได ได  
 (4)  การทําช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตผง  หรือขนมจาก

ช็อกโกแลต 
   

ได   ได   ได ได 
 

 (5)  การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ    ได   ได   ได ได  
 (6)  การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด    ได   ได   ได ได  
 (7)  การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการ

เคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ดวยน้ําตาล 
   

ได   ได   ได ได 
 

 (8)  การอบ  หรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม  (Nuts)  หรือการ
เคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม  (Nuts)  ดวยน้ําตาล  กาแฟ โกโก 
หรือช็อกโกแลต 

   

ได   ได   ได ได 

 

 (10)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ    ได   ได   ได ได  

 
 

   3 
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 (11)  การทําไอศกรีม        ได  ได ได  

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหารอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 

            

 (6)  การทําน้ํามันสลัด       ได      
 (7)  การบด หรือปนเครื่องเทศ          ได ได  
 (8)  การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง               ได ได  

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด  ซอย 
บด หรือยอยน้ําแข็ง 

        
ได 

  
ได 

 
ได 

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํ าดื่ม  เค รื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  ดังตอไปนี้ 

            

 (1)  การทําน้ําดื่ม        ได  ได ได  
 (2)  การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล           ได  
 (4)  การทําน้ําแร         ได  ได ได  

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว 
หรือยานัตถุอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

       
    

 

 (1)  การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ           ได  
 (3)  การทํายาอัด  ยาเสน  ยาเสนปรุง  หรือยาเคี้ยว           ได  
 (4)  การทํายานัตถุ                                                   ได  

 
 
 
 



 
 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใช

เครื่องนุงหมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
            

 (1) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอ  เปนเครื่องใชในบาน       ได   ได ได  
 (2) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถงุหรือกระสอบพลาสติก          ได ได  
 (3) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ       ได   ได ได  
 (4) การตบแตงหรือเย็บปกถกัรอยสิ่งทอ   ได       ได   ได  

24 โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย 
หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่
ถักดวยดายหรือเสนใย ได   ได   ได   ได ได 

 

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปน
ปุย  ซึ่งมใิชเสื่อ หรือพรมที่ทําดวยยาง หรือพลาสติก หรือพรม
น้ํามัน    ได   ได   ได ได 

 

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 

            

 (1) การผลิตเชือก        ได   ได ได  
 (2) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห  หรืออวน 

และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได 
 

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขดั  ผาเช็ดหนา ผาพันคอ 
เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถงุมือ ถุงเทา จากผา หนงัสัตว 
หรือวัสดุอื่น ได   ได   ได ได  ได ได 

 
 

 
 

ได 
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 (2) การทําหมวก ได   ได    ได  ได ได  

33 โรงงานผลิตรองเทา หรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม
ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป 

   
ได      ได ได 

 

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไมอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1)  การเลื่อย ไส  ซอย  เซาะรองหรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น
ที่คลายคลึง 

         
 
 
ได 

  

ได 
 (2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง      

บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร 
         

ได 
  

ได 
35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง 

ออ กก หรือผักตบชวา 
          

ได 
 
ได 

 

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไม หรือไมกอก 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

 (1) การทําภาชนะบรรจุเครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และ
รวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว            ได 

 (2) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม            ได 
 (3) การแกะสลักจากไม ได   ได   ได ได  ได ได  
 (4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม            ได 
 (5) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก    ได   ได   ได ได  
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแตงภายในอาคารจากไม

แกว ยาง หรือโลหะอื่นซึง่มิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว         ได   ได 

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ             
  (1)  การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร   การเย็บเลม  ทําปก 

หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได   ได    ได    ได 
51 โรงงานซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน    

สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว  
(เฉพาะการปะยางรถยนต  หรือเปลี่ยนยางรถยนต) 

     
 
ได 

   
 
ได 

    
 
ได 

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง          
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี ้

            

 (1) การทํายางแผนในชั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการ
ทําในสวนยางหรือปา 

          
ได 

 

 (2) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน  หรือตัดแผนยางธรรมชาติ 
ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา 

      
 

    
ได 

 

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปนดินเผาหรือ
เครื่องดินเผา และรวมถงึการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว 

   
      ได ได  
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม 
ผลิตภัณฑยิปซั่ม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร        ได   ได 

 

61 โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ  หรือ 
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือเครื่องใชดังกลาว        ได   ได 

 
 
ได 

62 โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะ 
เปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได   ได    ได   

 
 
 
ได 

 
 
 
ได 

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชใน
การกอสรางหรือติดตั้งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง      
ดังตอไปนี้ 

            

 (2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได   ได    ได  ได ได  
64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
            

 (1) การทําภาชนะบรรจุ        ได  ได ได ได 
 (12) การตัด พับ หรือมวนโลหะ           ได  
 (13) การกลงึ เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป        ได   ได ได 
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
65 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต  เครื่องกังหัน และ

รวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องยนต  หรือเครื่อง
กังหันดงักลาว  

      

 ได  ได ได 

 

69 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ  เครื่องทําบัญชี 
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการ
คํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง
อิเลคทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรือ
อุปกรณ (Digital Equipment or Analog Computers or 
Associated      Electronic Data Processing  or  Accessories) 
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)   เครื่องพิมพดีด 
เครื่องชั่งที่มใิชเครื่องชั่งทีใ่ชในหองทดลองวิทยาศาสตร 
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ  และ
รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว   ได   ได    ได    

 

70 โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา  เครื่องอัดอากาศ
หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ  เครื่อง
โปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น  เครื่องขาย    
สินคาอัตโนมัติ  เครื่องลาง ซกั ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ  
เครื่องสงกําลังกล  เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน  รถบรรทุก   
รถแทรกเตอร  รถพวง  สําหรับใชในการอุตสาหกรรม    
รถยกชอนของ (Stackers)  เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชใน  
การอุตสาหกรรม หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตอง   
ไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว          ได  ได ได 
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
71 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจกัรหรือผลิตภัณฑ      

ที่ระบุไวในลําดับที่  70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา 
หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือเครื่องบังคับไฟฟา เครื่องใช
สําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือ
จําหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อม
ไฟฟา      ได    ได    

 

72 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง เครื่องบันทกึคําบอก เครื่องบนัทึกเสียงดวยเทป 
เครื่องเลนหรือบันทึกแถบภาพ (วิดีทัศน) แผนเสียง เทป
แมเหลก็ที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน 
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่
เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-Conductor 
or Related  Sensitive Semi-Conductor Devices)  คาปาชิเตอร
หรือคอนเดนเซอร    อิเล็กทรอนิกสชนดิคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 
Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถงึการ
ผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว   ได   ได   ได ได   ได 

 

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้ 
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 (1)  การซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจาก

เรือยาง 
    

ได 
    

ได 
  

ได 
 
ได 

 
ได 

 (2)  การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ    ได    ได  ได ได ได 
77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต  หรือรถพวงอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(2)  การทําชิ้นสวนพิเศษ  หรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือ 
รถพวง 

        
 
 
ได 

   
 
 
ได 

 

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจกัรยานยนต จักรยานสามลอ 
หรือจักรยานสองลออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี้ 

            

 (1)  การสราง ประกอบ ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ     
จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

    
ได 

    
ได 

  
ได 

 
ได 

 
ได 

 (2)  การทําชิ้นสวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต 
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

    
ได 

    
ได 

  
ได 

 
ได 

 
ได 

80 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวย    
แรงคน หรือสัตว  ซึ่งมิใชจกัรยาน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว   

        
 
ได 

  
 
ได 

 
 
ได 

 

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรือของ 
อุปกรณวิทยาศาสตร หรือการแพทยอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1)  การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ
วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชัง่ 
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

 
 
 
 
 
ได 

   
 
 
 
 
ได 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ได 

  
 
 
 
 
ได 

 
 
 
 
 
ได 

 

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวน
ของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา 

       
ได 

 
ได 

  
ได 

 
ได 
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 

หรืออัญมณีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
            

 (1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา 
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

 
ได 

   
ได 

   
ได 

     

 (2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล
ทองหรือโลหะที่มีคา 

 
ได 

   
ได 

   
ได 

 
ได 

    

 (3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได   ได   ได ได     
 (5) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ

หรือเหรียญอื่น 
           

 
 
ได 

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวน 
หรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว 

       
ได 

 
ได 

 
 

 
ได 

 
ได 

 

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือ
เครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้ 

       
 

 

     

 (1)  การทําเครื่องเลน       ได ได  ได ได  
 (2)  การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ       ได ได  ได ได  

 (3)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับ
การแสดง 

       
ได 

 
ได 

  
ได 

 
ได 

 

 (4)  การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทยีม ซิป กระดุม ไมกวาด 
แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองยาสูบหรือกลอง
บุหรี่  กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก 

        
 
ได 

  
 
ได 

 
 
ได 
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 (5)  การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่อง

โฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils)  ได   ได    ได  ได ได  
 (6)  การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม        ได  ได ได  

90 โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําใหบริสุทธิ์  หรือจําหนายน้ําไปยัง
อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม            ได 

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การบรรจุสินคาทั่วไป        ได  ได ได  

92 โรงงานหองเย็น     ได   ได  ได ได  
93 โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง ได   ได   ได      
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชใน

บานหรือใชประจําตัว ได   ได   ได      
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวย

เครื่องยนต รถพวง จกัรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ
สวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง ดังตอไปนี้ 
(1)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือ
สวนประกอบของยานดังกลาว         ได   ได 

 (2)  การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ 
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว         ได   ได 

 (3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต            ได 
 (4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได      
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ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว นาก หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได   
97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด       ได   ได ได  
98 โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา 

เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได   ได ได  ได ได ได ได ได  
100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตง หรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ
โดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

 (3)  การลงรัก หรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก 
ทอง หรืออัญมณี ได   ได   ได      

 
หมายเหตุ ลําดับที่     หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  ได     หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  โรงงานจําพวกที่    หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

æ.». ÚıÙ˘

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

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

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

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

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬‚ª Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬‚ª Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥»√’ –Õ“¥

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬‚ª Ωíòßµ–«—πµ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ·≈–‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“«‘∑¬“πÿ°Ÿ≈

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

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

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

®“°∂ππ«ß»å§”ª“π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√ ·≈â«‡ªìπ‡ âπµ√ß∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß

®“°∂ππ«ß»å§”ª“π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

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

®“°∂ππ«ß»å§”ª“π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

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

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

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥À¡«¥°“√∑“ß¡ÿ°¥“À“√ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫

»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ú

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ ß“πªÑÕß°—π

·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ∂“π∏π“πÿ∫“≈‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ °“√ª√–ª“

 à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–‚√ß°√ÕßπÈ”®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„µâ

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

‡æ◊ËÕ°“√‡°…µ√·≈– À°√≥å°“√‡°…µ√  “¢“¡ÿ°¥“À“√

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ° «—¥Õ√ÿ≥√—ß…’‚¡≈’«π“«“  ·≈– ÿ “π

™“«‡«’¬¥π“¡¡ÿ°¥“À“√

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„µâ

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∫√‘…—∑ °øº. ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ âπ¢π“π√–¬– ˘ ‡¡µ√

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

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ùı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ı

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ ·≈–∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√‡°…µ√·≈– À°√≥å

°“√‡°…µ√  “¢“¡ÿ°¥“À“√

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

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

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ·°â«°‘π√’ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π‡¡◊Õß„À¡à ·≈–«—¥»√’¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∫â“πæ—°¢â“√“™°“√‚√ßæ¬“∫“≈¡ÿ°¥“À“√ ‚√ß´àÕ¡‡§√◊ËÕß®—°√°≈

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πµ√«®∫—≠™’ À°√≥å °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å

 ”π—°ß“πªÉ“‰¡â®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√µ”√«®

 ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ∂“π’Õÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ °Õß√âÕ¬Àπà«¬ªØ‘∫—µ‘°“√æ‘‡»…

µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ∂“π’ ◊ËÕ “√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ÀÕª√–™ÿ¡Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥

¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ”π—°ß“π«—≤π∏√√¡®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈–»“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°‡Àπ◊Õ  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈–

 «π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘°“≠®π“¿‘‡…° ˜Ú æ√√…“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬À‘πÕà“ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

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

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

°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ‡ªìπ√–¬– ˆı ‡¡µ√

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππºàÕß„  ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ¯

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥´Õ¬§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈¡ÿ°¥“À“√

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥«—¥§” “¬∑Õß

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ø“°µ–«—πµ°

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

®“°∂ππ “¬ ¢ Ò µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ·≈–Àâ«¬·¢â Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ò
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Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«—¥ªÉ“»‘≈“«‘‡«°

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬·¢â Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬·¢â Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°„µâ ·≈–«—¥§” “¬∑Õß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬·¢â Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πæ—≤π“™ÿ¡™πÕ”‡¿Õ

‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ «‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ °Õß√âÕ¬

µ”√«®µ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÛÙ °Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√∑’Ë ˘  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√‡≈◊Õ°µ—Èß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈– ∂“π’‡§√◊ËÕß àß«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ™àÕß ÒÒ ®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ( ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å‡¢µ Ú)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πæ—≤π“™ÿ¡™πÕ”‡¿Õ

‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ «‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ °Õß√âÕ¬

µ”√«®µ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÛÙ °Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√∑’Ë ˘  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√‡≈◊Õ°µ—Èß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈– ∂“π’‡§√◊ËÕß àß«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ™àÕß ÒÒ ®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ( ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å‡¢µ Ú)

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬§” “¬∑Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “¬ ° Û ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ‡ªìπ√–¬–

Ù ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ·¡àπÈ”‚¢ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ∑À“√

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

ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÛÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬·¢â Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬§” “¬∑Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.ÛÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

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

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

Ò.ÛÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Òı ø“°µ–«—πµ°

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

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

Ò.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß´Õ¬®ß‡®√‘≠

¥â“π„µâ ®¥´Õ¬‡À≈à“æ—≤π“ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥´Õ¬‡√◊Õπ®” Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“π„µâ ®¥∂ππ™“¿Ÿ∫“≈ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ·°â«°‘π√’ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«‘«‘∏ ÿ√°“√ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬À‘πÕà“ß Ωíòßµ–«—πµ°  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈–

 «π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘°“≠®π“¿‘‡…° ˜Ú æ√√…“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àπà«¬∫”√ÿß∑“ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ·¢«ß°“√∑“ß¡ÿ°¥“À“√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°µ–«—πµ° ·≈–ø“°„µâ ∂ππ “¬ ¢ ¯

ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πæ—≤π“™ÿ¡™πÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π

‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ «‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ °Õß√âÕ¬µ”√«®µ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÛÙ

°Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√∑’Ë ˘  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈– ∂“π’‡§√◊ËÕß àß«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ™àÕß ÒÒ

®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ( ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å ‡¢µ Ú)
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¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

·≈–∂ππºàÕß„  ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥ π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈– «π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘°“≠®π“¿‘‡…°

˜Ú æ√√…“

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈– «π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘°“≠®π“¿‘‡…°

˜Ú æ√√…“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥¬Õ¥·°â«»√’«‘™—¬

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÛ ¥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° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ÒÚ
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Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“≈—¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥»Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈–‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“À“√

Ú.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ ·≈–«—¥»√’ ÿ¡—ß§å«π“√“¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥»√’∫ÿ≠‡√◊Õß

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
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Ú.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥√àÕßªÕ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ú.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“À“√

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

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

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«‘«‘∏ ÿ√°“√ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°„µâ ·≈–«—¥»√’¡ß§≈„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥ ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‚√ßæ¬“∫“≈¡ÿ°¥“À“√ ∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π “¢“¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π

 “∏“√≥ ÿ¢‡¢µ‡¡◊Õß (Àπà«¬°“¡‚√§®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√) ·≈–∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‚√ßæ¬“∫“≈¡ÿ°¥“À“√ ∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π “¢“¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π

 “∏“√≥ ÿ¢‡¢µ‡¡◊Õß (Àπà«¬°“¡‚√§®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√) ·≈–∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Û.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˘

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°µ–«—πµ°

Û.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“À“√

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√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú

‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡¢â“‚√ßß“ππÈ”µ“≈ ∫√‘…—∑  À‡√◊Õß ®”°—¥ ‡ âπ¢π“π

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

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πµ°

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡µ√ ·≈–‡ âπ¢π“π

√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬¡ÿ° Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ı. ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¡Á¥¡–ª√“ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑§≈—ß ‘π§â“

¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ÙÛ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ˆ

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

‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“‚ªπâÕ¬

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

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

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

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßÀÕ¬ - ªÉ“À«“¬

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

∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëßª≈“¬¢Õß‡ âπµ√ßµàÕ‡ªìπ‡ âπ‡¥’¬«°—π°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “¬ § Û ¡“∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ·¡àπÈ”‚¢ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÀà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ√–¬– ˜ ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ Àâ«¬‚ª Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π

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

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

ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° ·≈–‚√ß‡√’¬π®ÿÃ“¿√≥å√“™«‘∑¬“≈—¬

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬¡ÿ° Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Û ·≈–‡ âπµ√ß∑’ËµàÕ‡ªìπ‡ âπµ√ß‡¥’¬«°—π°—∫‡ âπ¢π“π√–¬–

Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Û

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
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ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú Àâ«¬‚ª

Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫“ß∑√“¬„À≠à

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° »Ÿπ¬å ”√«®Õÿ∑°«‘∑¬“¡ÿ°¥“À“√

·≈–»Ÿπ¬åΩñ°·≈–æ—≤π“Õ“™’æ√“…Æ√‰∑¬

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

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

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

À¡“¬‡≈¢ ˘.ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡¢â“‚√ßß“ππÈ”µ“≈ ∫√‘…—∑  À‡√◊Õß ®”°—¥ ø“°µ–«—πµ°

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

∂ππ “¬ § Û ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬¡ÿ° Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πµ°

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡µ√ ·≈–Àâ«¬¡ÿ° Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πµ°

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡µ√ ‡ âπ¢π“π√–¬–

Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ù ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

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

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

∫√‘…—∑  À‡√◊Õß ®”°—¥ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫∂ππ “¬ § Ú ·≈–∂ππ‡¢â“‚√ßß“ππÈ”µ“≈

∫√‘…—∑  À‡√◊Õß ®”°—¥ ø“°µ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
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ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ § Ú ∫√√®∫

°—∫∂ππ “¬ § Ò ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ√–¬– Ò,Û ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·¡àπÈ”‚¢ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥»Ÿπ¬å ”√«®Õÿ∑°«‘∑¬“¡ÿ°¥“À“√ »Ÿπ¬åΩñ°·≈–æ—≤π“Õ“™’æ√“…Æ√‰∑¬

·≈–∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬¡ÿ° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬ππ«¡‘π∑√“™Ÿ∑‘»Õ’ “π

«‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æπ«¡‘π∑√“™‘π’¡ÿ°¥“À“√ ‚√ß‡√’¬π‚ µ»÷°…“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈–·π«‡¢µ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

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

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

Ú, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°„µâ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Û

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

À¡“¬‡≈¢ ˘.ˆ À¡“¬‡≈¢ ˘.ÒÒ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˘.ÒÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬¡ÿ° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬¡ÿ° Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ ‚√ß‡√’¬ππ«¡‘π∑√“™Ÿ∑‘»Õ’ “π

«‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æπ«¡‘π∑√“™‘π’¡ÿ°¥“À“√ ·≈–‚√ß‡√’¬π‚ µ»÷°…“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“π¥à“π§”

ˆ.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬¡ÿ° Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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ˆ.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

ˆ.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ »Ÿπ¬å ”√«®Õÿ∑°«‘∑¬“¡ÿ°¥“À“√

·≈–»Ÿπ¬åΩñ°·≈–æ—≤π“Õ“™’æ√“…Æ√‰∑¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° «—¥·®âß «—¥‚æ∏‘Ï»√’·°â« ·≈–‚√ß‡√’¬π

∫â“ππ“‚ªπâÕ¬

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

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

°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ«ß»å§”ª“π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ªìπ√–¬–

ı ‡¡µ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ «—¥»√’ ÿ«√√≥¡ß§≈

‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ«ß»å§”ª“π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

‡ªìπ√–¬– Ùı ‡¡µ√ ‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“‚ª„À≠à ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå (ÀπÕß·Ω°) ·≈–«—¥ªÉ“∫”‡æÁ≠∏√√¡

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ ’‡¡Á¥¡–ª√“ß

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ«ß»å§”ª“π∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

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

‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ«ß»å§”ª“π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‡ªìπ√–¬–

ı ‡¡µ√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πµ°

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

Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬¡ÿ° Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√
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ˆ.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬¡ÿ° Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ Õà“ß‡°Á∫πÈ”Àâ«¬·§π ·≈–«—¥π‘√¡‘µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ°

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥À¡«¥°“√∑“ß¡ÿ°¥“À“√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°„µâ ·≈–¥à“π»ÿ≈°“°√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° ß“πµ”√«®πÈ”¡ÿ°¥“À“√ ·≈–

Àâ«¬¡ÿ° Ωíòßµ–«—πµ°

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

·≈–∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°µ–«—πµ°

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

¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√µ”√«®µ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√

ª√–¡ß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ°“√‡°…µ√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß
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·Ààßª√–‡∑»‰∑¬®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ (FM)  ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ∂“π’‚∑√∑—»πå°Õß∑—æ∫°™àÕß ı

·≈– ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

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

ˆ.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„µâ

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ı ·≈–∫√‘…—∑ °øº. ®”°—¥ (¡À“™π)

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

 à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥»Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√¥â“πæ◊™·≈–ªí®®—¬°“√º≈‘µ¡ÿ°¥“À“√  ∂“π’

«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ (AM) ·≈–·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

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

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

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

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

(µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

ˆ.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥»Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√¥â“πæ◊™·≈–ªí®®—¬°“√º≈‘µ¡ÿ°¥“À“√  ∂“π’

«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ (AM) ÀπÕß‡¡Á° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°µ–«—πµ°

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

™≈ª√–∑“π¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß

®“°∂ππ “¬ ß Ú ·≈–∂ππ “¬ ß Û µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
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µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ‡ªìπ√–¬– ˆı ‡¡µ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√

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

 “¬ ß Û

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

¡ÿ°¥“À“√ ·≈–‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πæ—≤π“™ÿ¡™πÕ”‡¿Õ

‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ «‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ °Õß√âÕ¬

µ”√«®µ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÛÙ °Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√∑’Ë ˘  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√‡≈◊Õ°µ—Èß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ∂“π’‡§√◊ËÕß àß«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ™àÕß ÒÒ ®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ( ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å ‡¢µ Ú) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

ı ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬§” “¬∑Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

ˆ.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬·¢â Ωíòß‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ § ÒÙ

ø“°„µâ Àâ«¬·¢â Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–Ωíòß„µâ «—¥ªÉ“»‘≈“«‘‡«° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “¬ § ÒÙ

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

Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò

µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ

‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°
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ˆ.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°„µâ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫

Àâ«¬§” “¬∑Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬·¢â Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ ´Õ¬‡√◊Õπ®” Ò ø“°µ–«—πµ° ´Õ¬

‡À≈à“æ—≤π“ ø“°„µâ ‚√ß‡√’¬π§” “¬∑Õß«‘∑¬“ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß´Õ¬®ß‡®√‘≠

‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Û ·≈–‡ âπ¢π“π

√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬·¢â Ωíòß‡Àπ◊Õ «—¥»√’ª√–∑ÿ¡ ·≈–«—¥ªÉ“»√—∑∏“∏√√¡

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.ÛÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°„µâ ·≈–«—¥¿ŸÀ‘π‡√◊Õ

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

«—¥∫√√æµ¡‚π√¡¬å

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ ·≈–Àâ«¬·¢â Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Òı ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬·¢â Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–Àâ«¬™—π Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ˆ.ÛÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬·¢â Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

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

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ ®“°À≈—°‡¢µ∑’Ë Ù ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß
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·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëßª≈“¬¢Õß‡ âπµ√ß∑’ËµàÕ‡ªìπ‡ âπµ√ß‡¥’¬«°—π°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Ú, ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬¡À“√“™ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

ˆ.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ·¡àπÈ”‚¢ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Òı ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬À‘πµ—Èß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬À‘πµ—Èß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ˆ.Ûˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬À‘πµ—Èß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬¡À“√“™ Ωíòßµ–«—πµ°

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

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ ®“°À≈—°‡¢µ∑’Ë Ù ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëßª≈“¬¢Õß‡ âπµ√ß∑’ËµàÕ‡ªìπ‡ âπµ√ß‡¥’¬«°—π°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Ú, ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ·≈–«—¥∫â“π§”‡¡Á°

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

∫â“π‡À¡◊Õß∫à“ ·≈–«—¥ªÉ“ “¡—§§’∫â“π‡À¡◊Õß∫à“

ˆ.Û˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬™—π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬·¢â Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

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

ˆ.Û¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√
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˜. ∑’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 ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÀà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ√–¬– ˜ ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·¡àπÈ”‚¢ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÀà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ√–¬– Ò,Û ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

˜.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·¡àπÈ”‚¢ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥«—¥»√’¡ß§≈‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

˜.Û ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå (ÀπÕß·Ω°)

˜.Ù Õà“ß‡°Á∫πÈ”Àâ«¬·§π

˜.ı  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈– «π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘°“≠®π“¿‘‡…° ˜Ú æ√√…“

˜.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬¡ÿ° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ·¡àπÈ”‚¢ß Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “¬ ° Û ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ÒÚ

‡ªìπ√–¬– Ù ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ

ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

˜.˜ ÀπÕß‡¡Á°

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

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

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßÀÕ¬ - ªÉ“À«“¬

¯.Ú ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫“ß∑√“¬„À≠à

¯.Û ‚√ß‡√’¬π®ÿÃ“¿√≥å√“™«‘∑¬“≈—¬
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¯.Ù ‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“«‘∑¬“πÿ°Ÿ≈

¯.ı ‚√ß‡√’¬π∫â“π§”º—°ÀπÕ° -  ß‡ª≈◊Õ¬

¯.ˆ ‚√ß‡√’¬π∫â“π¥à“π§”

¯.˜ ‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“‚ª„À≠à

¯.¯ ‚√ß‡√’¬ππ«¡‘π∑√“™Ÿ∑‘»Õ’ “π «‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æπ«¡‘π∑√“™‘π’¡ÿ°¥“À“√ ·≈–

‚√ß‡√’¬π‚ µ»÷°…“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

¯.˘ ‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“‚ªπâÕ¬

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“π»Ÿπ¬å‰À¡

¯.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π‡¡◊Õß„À¡à

¯.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“≈—¬

¯.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π¡ÿ°¥“À“√

¯.ÒÙ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈¡ÿ°¥“À“√

¯.Òı ‚√ß‡√’¬π§” “¬∑Õß«‘∑¬“

¯.Òˆ ‚√ß‡√’¬π∫â“π»√’∫ÿ≠‡√◊Õß

¯.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π∫â“π‡À¡◊Õß∫à“

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

ª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˘.Ò «—¥‚æ∏‘Ï‰∑√

˘.Ú «—¥ «à“ß

˘.Û «—¥»√’ –Õ“¥

˘.Ù «—¥ ¡ –Õ“¥

˘.ı «—¥Õ—¡æ«—π

˘.ˆ «—¥¥à“π¶âÕß¡ÿ°¥“«“ 

˘.˜ «—¥·®âß

˘.¯ «—¥ªÉ“∫”‡æÁ≠∏√√¡

˘.˘ «—¥»√’ ÿ«√√≥¡ß§≈

˘.Ò «—¥‚æ∏‘Ï»√’·°â«

˘.ÒÒ «—¥ªÉ“¿Ÿ¥‘π«√“√“¡

˘.ÒÚ «—¥π‘√¡‘µ√
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˘.ÒÛ «—¥Õ√ÿ≥√—ß…’‚¡≈’«π“«“  ·≈– ÿ “π™“«‡«’¬¥π“¡¡ÿ°¥“À“√

˘.ÒÙ «—¥∫â“π»Ÿπ¬å‰À¡

˘.Òı «—¥»√’¡ÿ°¥“À“√

˘.Òˆ «—¥»√’¡ß§≈‡Àπ◊Õ

˘.Ò˜  ”π—° ß¶åÀ≈—° Õß (ªÉ“™â“∫â“π»√’æ—≤π“)

˘.Ò¯ «—¥»√’¡ß§≈„µâ

˘.Ò˘ «—¥¬Õ¥·°â«»√’«‘™—¬

˘.Ú «—¥»√’ ÿ¡—ß§å«π“√“¡

˘.ÚÒ «—¥ªÉ“»‘≈“«‘‡«°

˘.ÚÚ «—¥§” “¬∑Õß

˘.ÚÛ «—¥»√’∫ÿ≠‡√◊Õß

˘.ÚÙ «—¥»√’ª√–∑ÿ¡

˘.Úı «—¥¿ŸÀ‘π‡√◊Õ

˘.Úˆ «—¥ªÉ“»√—∑∏“∏√√¡

˘.Ú˜ «—¥ªÉ“ “¡—§§’∫â“π‡À¡◊Õß∫à“

˘.Ú¯ «—¥Àâ«¬·¢â

˘.Ú˘ «—¥∫√√æµ¡‚π√¡¬å

˘.Û «—¥ªÉ“∫ÿ≠≠“‡¢µ‡™’¬ß§”

˘.ÛÒ  ÿ “π¡Ÿ≈π‘∏‘°“√°ÿ»≈ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

˘.ÛÚ «—¥∫â“π§”‡¡Á°

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

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

Ò.Ò »Ÿπ¬å ”√«®Õÿ∑°«‘∑¬“¡ÿ°¥“À“√ ·≈–»Ÿπ¬åΩñ°·≈–æ—≤π“Õ“™’æ√“…Æ√‰∑¬

Ò.Ú  ”π—°ß“π∑“ßÀ≈«ß™π∫∑®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.Û ¥à“π»ÿ≈°“°√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.Ù À¡«¥°“√∑“ß¡ÿ°¥“À“√

Ò.ı ß“πµ”√«®πÈ”¡ÿ°¥“À“√

Ò.ˆ ∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√‡°…µ√·≈– À°√≥å°“√‡°…µ√  “¢“¡ÿ°¥“À“√

Ò.˜ ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√
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Ò.¯ ß“πªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ∂“π∏π“πÿ∫“≈‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–‚√ß°√ÕßπÈ”®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.˘ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√‚√ßæ¬“∫“≈¡ÿ°¥“À“√ ‚√ß à́Õ¡‡§√◊ËÕß®—°√°≈ Õß§å°“√∫√‘À“√

 à«π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πµ√«®∫—≠™’ À°√≥å °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å  ”π—°ß“πªÉ“‰¡â

®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√µ”√«® ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘

 ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ∂“π’Õÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

°Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ °Õß√âÕ¬Àπà«¬ªØ‘∫—µ‘°“√æ‘‡»…µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ∂“π’ ◊ËÕ “√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ÀÕª√–™ÿ¡Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πÕß§å°“√

∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π«—≤π∏√√¡

®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈–»“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.Ò ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√µ”√«®µ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß

¡ÿ°¥“À“√ »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√ª√–¡ß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ°“√‡°…µ√®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ (FM)  ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ∂“π’‚∑√∑—»πå°Õß∑—æ∫°™àÕß ı ·≈– ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.ÒÒ ∫√‘…—∑ °øº. ®”°—¥ (¡À“™π)

Ò.ÒÚ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.ÒÛ »Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√¥â“πæ◊™·≈–ªí®®—¬°“√º≈‘µ¡ÿ°¥“À“√ ·≈– ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ (AM)

Ò.ÒÙ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

Ò.Òı  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.Òˆ  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

Ò.Ò˜ ‚√ßæ¬“∫“≈¡ÿ°¥“À“√ ∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π  “¢“¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢‡¢µ‡¡◊Õß

(Àπà«¬°“¡‚√§®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√) ·≈–∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥

Ò.Ò¯ Àπà«¬∫”√ÿß∑“ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ·¢«ß°“√∑“ß¡ÿ°¥“À“√

Ò.Ò˘ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“πæ—≤π“™ÿ¡™πÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√  ”π—°ß“π

‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√ «‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ °Õß√âÕ¬µ”√«®µ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÛÙ

°Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√∑’Ë ˘  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

 ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ·≈– ∂“π’‡§√◊ËÕß àß«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ™àÕß ÒÒ

®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ ( ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å ‡¢µ Ú)
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Ò.Ú »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.ÚÒ  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

Ò.ÚÚ ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√

Ò.ÚÛ ·¢«ß°“√∑“ß¡ÿ°¥“À“√

Ò.ÚÙ ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π¡ÿ°¥“À“√





1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß¡ÿ°¥“À“√

æ.». ÚıÙ˘

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

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

∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ‘∑—°…åæπ¡‡¢µ ‡√‘Ë¡µâπ

®“°∂ππ ¡ÿ∑√»—°¥“√—°…å (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ø“°µ–«—πµ°

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

∂ππ·°â«°‘π√’ (∂ππ “¬ § ÒÚ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ

ø“°µ–«—πµ°

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

∂ππ¥”√ß§å¡ÿ°¥“ (∂ππ “¬ § ÒÙ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ

ø“°µ–«—πµ°

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

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

§◊Õ ∂ππæ‘∑—°…å —πµ‘√“…Æ√å ∂ππ»√’ª√–‡ √‘∞ ·≈–´Õ¬√“™∫ÿµ√ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ∑à“‡√◊Õ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∂ππ∑à“‡√◊Õ (∂ππ “¬ § ˆ) ∫√√®∫°—∫∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß‡Àπ◊Õ (∂ππ “¬ § Ò) ø“°µ–«—πµ°

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ∑à“‡√◊Õ (∂ππ “¬ § ˆ) √–¬–ª√–¡“≥ ÙÙ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»„µâ®π∫√√®∫°—∫∂ππæ‘∑—°…å —πµ‘√“…Æ√å ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππæ‘∑—°…å —πµ‘√“…Æ√å ·≈–

∂ππ»√’ª√–‡ √‘∞ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ

ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«´Õ¬√“™∫ÿµ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ (∂ππ “¬ ¢ ÒÚ)

ø“°µ–«—πµ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ (∂ππ “¬ ß Ú) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ Ù˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ·≈–

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Û˜ ‡¡µ√ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
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®π∫√√®∫´Õ¬· ßÕ√ÿ≥ (∂ππ “¬ ¢ Û) ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò

ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ∑à“‡√◊Õ (∂ππ “¬ § ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»„µâ

µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ ı˘ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ· ßÕ√ÿ≥ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ˜¯ ‡¡µ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ

∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππª√–§Õßæ—π∏å ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ (∂ππ “¬ § ¯) ‰ª∑“ß

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°„µâ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ¢©“¬“ (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú

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

∂ππ “¬ ß Ú √–¬–ª√–¡“≥ ˆ˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ø“°„µâ ∑’Ë∫√‘‡«≥

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

µ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò √–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬æ—≤π“ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú

ø“°„µâ

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß

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

®π∫√√®∫∂ππ ¡ÿ∑√»—°¥“√—°…å (∂ππ “¬ § Ò) ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò

µ—¥°—∫∂ππ ¡ÿ∑√»—°¥“√—°…å (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ ¡ÿ∑√»—°¥“√—°…å

(∂ππ “¬ § Ò) √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬®—π∑√åÕπÿ √≥å ·≈–∂ππ

‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ (∂ππ “¬ § ¯)

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

∂ππ “¬ ¢ Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õßπ“ß ∂‘µ¬å (∂ππ “¬ § ˘) ∫√√®∫°—∫∂ππª√–§Õßæ—π∏å
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(∂ππ “¬ ¢ Ù) ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππª√–§Õßæ—π∏å (∂ππ “¬ ¢ Ù)

√–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÙÒ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ™“¿Ÿ∫“≈ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ·°â«°‘π√’ ø“°µ–«—πµ°

∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ·°â«°‘π√’µ—¥°—∫∂ππ™“¿Ÿ∫“≈

∂ππ “¬ ¢ ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

·≈–∂ππ ÿ¢©“¬“ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ«ß»å§”æ“ (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°„µâ

∂ππ “¬ ¢ ˘ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæÿ∑∏‡®√‘≠ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ (∂ππ “¬ § ¯) ‰ª∑“ß

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

∂ππª√–§Õßæ—π∏å (∂ππ “¬ ¢ Ù) ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππª√–§Õßæ—π∏å (∂ππ “¬ ¢ Ù)

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

√–¬–ª√–¡“≥ Úˆ˘ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππº¥ÿßπ‘§¡‡¢µ ∂ππ

 ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ«‘«‘∏ ÿ√°“√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππº¥ÿßπ‘§¡‡¢µ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√

∫√√®∫°—∫∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ

 Õßπ“ß ∂‘µ¬å (∂ππ “¬ ¢ ÒÒ) ø“°‡Àπ◊Õ

∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ Õßπ“ß ∂‘µ¬å ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∂ππ«‘«‘∏ ÿ√°“√ (∂ππ “¬ § ˜) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ

(∂ππ “¬ ¢ Ò) ø“°µ–«—πµ°

∂ππ “¬ ¢ ÒÚ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∂ππ¥”√ß§å¡ÿ°¥“ (∂ππ “¬ ° Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫´Õ¬√“™∫ÿµ√

(∂ππ “¬ ¢ Ò) ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

∂ππ ¡ÿ∑√»—°¥‘Ï¥“√—°…å ‡√‘Ë¡µâπ®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫

°—∫∂ππ¥”√ß§å¡ÿ°¥“ (∂ππ “¬ § ÒÙ) ø“°‡Àπ◊Õ
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∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ Õ∫®. ¡À. ÚÒı ·≈–∂ππ

Õ∫®. ¡À. ÛÒı ‡√‘Ë¡µâπ®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß‡Àπ◊Õ (∂ππ “¬ § Ò) ø“°µ–«—πµ°

∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ Õ∫®. ¡À. ÛÙ ‡√‘Ë¡µâπ

®“°∂ππ Õ∫®. ¡À. ÚÒı (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°‡Àπ◊Õ

∂ππ “¬ § Ù ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ Õ∫®. ¡À. ÚÒı

(∂ππ “¬ § Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. ¡À. ÚÒı (∂ππ “¬ § Ú) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ Õ∫®. ¡À. ÚÒı (∂ππ “¬ § Ú)

√–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«¢π“π°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ®π∫√√®∫

°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°‡Àπ◊Õ

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

(µ“¥·§π - ÀπÕßÀÕ¬) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∑’Ë√–¬–Àà“ß®“°

∂ππ Õ∫®. ¡À. ÛÙ (∂ππ “¬ § Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) √–¬–

ª√–¡“≥ ı˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ µ—¥°—∫´Õ¬µ“¥·§π Òı (∂ππ “¬ ß Ò) ‰ª∑“ß

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

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

 ”√“≠™“¬‚¢ß‡Àπ◊Õ (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

∂ππ “¬ § ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ«‘«‘∏ ÿ√°“√ ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ (∂ππ “¬ § ¯) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ Õßπ“ß ∂‘µ¬å (∂ππ “¬ § ˘) ø“°„µâ

∂ππ “¬ § ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘

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

∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ¡ÿ∑√»—°¥“√—°…å (∂ππ “¬ § Ò) ø“°µ–«—πµ°

∂ππ “¬ § ˘ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ Õßπ“ß ∂‘µ¬å ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∂ππª√–§Õßæ—π∏å (∂ππ “¬ ¢ Ù) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ«‘«‘∏ ÿ√°“√

(∂ππ “¬ § ˜) ø“°µ–«—πµ°
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∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß

§◊Õ ∂ππ«ß»å§”æ“ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ® ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ® ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«¢π“π°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ®π∫√√®∫°—∫´Õ¬‡√◊Õπ®” Ò

(∂ππ “¬ § ÒÒ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°´Õ¬‡√◊Õπ®” Ò (∂ππ “¬ § ÒÒ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ¡ÿ°¥“À“√ (∂ππ “¬ § ÒÛ) ø“°µ–«—πµ°

∂ππ “¬ § ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬‡√◊Õπ®” Ò ‡√‘Ë¡µâπ®“°

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

«ß»å§”æ“ (∂ππ “¬ § Ò) ø“°‡Àπ◊Õ

∂ππ “¬ § ÒÚ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ·°â«°‘π√’ ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∂ππ Õßπ“ß ∂‘µ¬å (∂ππ “¬ § ˘) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ¥”√ß§å¡ÿ°¥“

(∂ππ “¬ § ÒÙ) ø“°‡Àπ◊Õ

∂ππ “¬ § ÒÛ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ¡ÿ°¥“À“√ ·≈–´Õ¬∑‘æ¬åß“¡

·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ (∂ππ “¬ § ¯)

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

‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Û¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫´Õ¬∑‘æ¬åß“¡ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«

´Õ¬∑‘æ¬åß“¡ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ∑∏‘¡√√§

(∂ππ “¬ ß Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ∑∏‘¡√√§ (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ß Û √–¬–ª√–¡“≥

Ò,ıˆ ‡¡µ√

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

§◊Õ ∂ππ¥”√ß§å¡ÿ°¥“ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ß Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ«ß»å§”æ“ (∂ππ “¬ § Ò)

µ—¥°—∫∂ππ§” “¬∑Õß (∂ππ “¬ ß Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡∂ππ “¬ ß Û √–¬–ª√–¡“≥

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ¡ÿ∑√»—°¥“√—°…å (∂ππ “¬ § Ò)

ø“°µ–«—πµ°

∂ππ “¬ § Òı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ ”√“≠™“¬‚¢ß„µâ ·≈–

∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°´Õ¬√“™∫ÿµ√ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«
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∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ √–¬–ª√–¡“≥

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

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

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

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

§◊Õ ´Õ¬µ“¥·§π Òı ·≈–´Õ¬µ“¥·§π ÒÚ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

(µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ∫√√®∫°—∫´Õ¬µ“¥·§π Òı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«´Õ¬µ“¥·§π Òı ·≈–´Õ¬µ“¥·§π ÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ° ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∑à“‡√◊Õ (∂ππ “¬ § ˆ)

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

˜˘ ‡¡µ√

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

§◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥

Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. ¡À. ÛÙ (∂ππ “¬ § ı) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ø“°‡Àπ◊Õ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥ ÚÙ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÚÙ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ Õ∫®. ¡À. ÛÙ (∂ππ “¬ § ı)

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. ¡À. ÛÙ (∂ππ “¬ § ı) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ

ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. ¡À. ÛÙ (∂ππ “¬ § ı) √–¬–ª√–¡“≥ ÙÛ ‡¡µ√

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ˘ ®π∫√√®∫°—∫´Õ¬‰∑¬“ππ∑å

(∂ππ “¬ ¢ ˆ)

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

§◊Õ ´Õ¬æ≈∏‘√“™ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∂ππ§” “¬∑Õß ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–

∂ππ ÿ∑∏‘¡√√§ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. ¡À. ÛÙ

(∂ππ “¬ § ı) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÚ ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

√–¬–ª√–¡“≥ ÚÙ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ú ‡¡µ√
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ºà“π´Õ¬æ≈∏‘√“™ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÚ

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

(∂ππ “¬ ß Û) µ—¥°—∫∂ππ«ß»å§”æ“ (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«

∂ππ§” “¬∑Õß (∂ππ “¬ ß Û) ®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ıˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ∑∏‘¡√√§

ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ ÿ∑∏‘¡√√§®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“° –æ“π¢â“¡Àâ«¬·¢â ¥â“π„µâ ‰ª∑“ß

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

∂ππ “¬ ß Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ

‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ¥”√ß§å¡ÿ°¥“ (∂ππ “¬ § ÒÙ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ®π∂÷ß´Õ¬√“™∫ÿµ√ √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ù ‡¡µ√

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

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

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

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

ª√–¡“≥ ı,˘ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ¥”√ß§å¡ÿ°¥“

(∂ππ “¬ § ÒÙ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ (∂ππ “¬ ß Ù) ø“°µ–«—πµ°

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÛÙ √–¬–ª√–¡“≥ Û,Û ‡¡µ√



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองท่ีตําบลบางทรายใหญ   ตําบลมุกดาหาร  ตําบลคําอาฮวน  ตําบลศรีบุญเรือง  และตําบลนาสีนวน  อําเภอ
เมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ท่ีเกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  และโดยท่ีมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
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