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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทลุง 

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 ในทองที่ตําบลคูหาสวรรค  ตําบลพญาขัน  ตําบลลําปา  

ตําบลเขาเจียก  ตําบลควนมะพราว  ตําบลตํานาน  และตําบลทามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  
การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขต
ตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
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สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

 (๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหารและการปกครองของ 
จังหวัดพัทลุง 

 (๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ 

 (๓) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ
และไดมาตรฐาน 

 (๔) อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานซึ่งมีคุณคาทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  และ
ประวัติศาสตร 

 (๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

 (๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

 (๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

 (๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

 (๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

 (๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

 (๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมง 

 (๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  และหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๗) โรงฆาสัตว 
 (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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 (๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนด 
ใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

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

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
 (๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
 (๙) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๐) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๑) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๒) โรงพยาบาล 
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การใชประโยชนที่ดินริมฝงคลองเขาเจียกและคลองทุงไหม  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของคลองเขาเจียกและคลองทุงไหมไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบนัราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๗ 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
 (๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว  เวนแต

เปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถวตาม   (๙)  
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ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกิน 
รอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ไมวาเพื่อกิจการใด ๆ  ใหเปนไปตามมาตรการดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  สายชุมพร - พัทลุง  ถนน  อบจ. พท.  บานแร – ทะเลสาบ  และถนน
อภัยบริรักษเฉพาะสวนที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง  ไมนอยกวา  ๖  เมตร 

 (๒) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

 (๓) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาไมนอยกวา   
๑๕  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภคซ่ึงมีความสูงไมเกิน   
๙  เมตร 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม  
และกําจัดมูลฝอย 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น   
และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
 (๒) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

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

ของทะเลสาบสงขลาไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภคซ่ึงมีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมงใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  สถาบันราชการ  
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  การประมงชายฝง  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถิ่น  การอนุรักษโบราณสถาน  
โบราณคดี   ประวัติศาสตรตามกฎหมายว าดวยโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของ 
กับการศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 

ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ   วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทลุง 
พ.ศ. 2549 

 
  ที่ดินประเภท 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและ 
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนปานกลาง 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)   การตม   นึ่ง   หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช           ได     
 (2)   การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช           ได     
 (5)   การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง                  
        หรือคลังสินคา            ได    
 (8)   การเพาะเชื้อเห็ด   กลวยไม   หรือถั่วงอก          ได ได     
 (9)   การรอน  ลาง  คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม          ได ได     
 (11)  การฟกไขโดยใชตูอบ          ได      
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การฆาสัตว            ได   ได 
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช  หรือหัวพืช   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 
 

(1)  การสี  ฝด  หรือขัดขาว       ได   ได ได     
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10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)   การทําขนมปงหรือขนมเคก ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
 (2)   การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
 (3)   การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น    ได   ได   ได ได  ได ได  

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย   บีช   หญาหวาน                
 หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (7)   การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว   ตนตาลโตนด  หรือพืช                
         อื่น ๆ  ซึ่งมิใชออย       ได   ได      

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกแลต  หรือขนมหวาน                
 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (6)   การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไมอัดเม็ด             ได ได  
 (7)   การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบผลไมหรือ                
         เปลือกผลไมดวยน้ําตาล             ได ได  
 (8)   การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด                
         ผลไม  (Nuts) ดวยน้ําตาล   กาแฟ   โกโก  หรือช็อกโกแลต             ได ได  
 (10)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ             ได ได  
 (11)  การทําไอศกรีม    ได   ได   ได ได  ได ได  

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร                
 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (6)   การทําน้ํามันสลัด             ได ได  
 (8)   การทําพริกปน  พริกไทยปน  หรือเครื่องแกง             ได ได  
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14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด  หรือยอย                
 น้ําแข็ง           ได     

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม   เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล                
 น้ําอัดลม  หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (1)  การทําน้ําดื่ม ได   ได   ได   ได ได     

24 โรงงานถักผา    ผาลูกไม    หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย   หรือ                
 ฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา   ผาลูกไม  หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดาย                
 หรือเสนใย ได   ได   ได   ได ได     

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห  หรืออวน  อยางใดอยาง                
 หนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (2)  การผลิต   ประกอบ   หรือซอมแซมตาขาย   แห   หรืออวน   และ                
       รวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได     

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา  อยางใด                
 อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (1)   การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม   เข็มขัด   ผาเช็ดหนา   ผาพันคอ                
         เนกไท   หูกระตาย   ปลอกแขน   ถุงมือ   ถุงเทาจากผา   หนังสัตว                
        ขนสัตว   หรือวัสดุอื่น             ได ได  
 (2)   การทําหมวก             ได ได  
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34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                
 ดังตอไปนี้                
 (1)   การเลื่อย   ไส   ซอย    เซาะรอง   หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น                
        ที่คลายคลึงกัน               ได 
 (2)   การทําวงกบ  ขอบประตู   ขอบหนาตาง   บานหนาตาง   บานประตู                
        หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร               ได 

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม   แกว   ยาง                  
 หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร                
 จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว               ได 

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

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ   เครื่องปนดินเผา  หรือ                
 เครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว    ได   ได   ได ได     

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การทําผลิตภัณฑคอนกรีต  ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม   ผลิตภัณฑยิปซัม                  
       หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร           ได   ได ได 

61 โรงงานผลิต   ตบแตง   ดัดแปลง   หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช                
 ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ                
 เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได         ได ได     
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62 โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง                
 ตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ  และรวมถึง                
 สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว                
  (ตองไมมีการชุบหรือหลอมแทงโลหะ    เวนแตจําพวกที่  3  ชุบได) ได         ได ได  ได ได ได 

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง                
 หรือติดตั้ง   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (2)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร 

       (ตองไมมีการชุบหรือหลอมแทงโลหะ) 
          

ได 
 
ได 

  
ได 

 
ได 

 

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ  อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (13)  การกลึง  เจาะ  ควาน   กัด  ไส   เจียน   หรือเชื่อมโลหะทั่วไป           ได     

65 โรงงานผลิต   ประกอบ    ดัดแปลง   หรือซอมแซมเครื่องยนต                
 เครื่องกังหัน   และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต                
 หรือเครื่องกังหันดังกลาว  (ตองไมมีการชุบ  ปม  หรือหลอมแทงโลหะ)       ได   ได ได  ได ได  

66 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช                
 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ                
 ของเครื่องจักรดังกลาว             ได ได  
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69 โรงงานผลิต   ประกอบ   ดัดแปลง   หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ                
 เครื่องทําบัญชี   เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักรสําหรับ                
 ใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก   หรือ                
 เครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรือ                
 อุปกรณ  (Digital  or   Analog   Computers   or   Associated   Electronic                
 Data  Processing  Equipment  or  Accessories)  เครื่องรวมราคาของขาย                
 (Cash  Registers)   เครื่องพิมพดีด   เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหอง                
 ทดลองวิทยาศาสตร   เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวย                
 การถายภาพ  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ                
 ดังกลาว ได   ได   ได   ได ได     

70 โรงงานผลิต   ประกอบ   ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา                
 เครื่องอัดอากาศหรือกาซ   เครื่องเปาลม   เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ                
 เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น  เครื่องขายสินคา                
 อัตโนมัติ  เครื่องลาง  ซัก  ซักแหง  หรือรีดผา   เครื่องเย็บ   เครื่องสง                
 กําลังกล    เครื่องยก    ปนจั่น   ลิฟต    บันไดเลื่อน    รถบรรทุก                 
 รถแทรกเตอร   รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม   รถยกซอนของ                
 (Stackers)   เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือ                
 สําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา  และ                
 รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได     
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  ที่ดินประเภท 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและ 
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนปานกลาง 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

71 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ                
 ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ 70  เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนตไฟฟา                
 เครื่องกําเนิดไฟฟา   หมอแปลงแรงไฟฟา   เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา                
 เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา   เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา   เครื่องสงหรือ                
 จําหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา    ได   ได   ได ได     

72 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ                  
 เครื่องรับโทรทัศน  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเลน                
 แผนเสียง    เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป                
 เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ  (วิดิทัศน)  แผนเสียง  เทป                
 แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย                
 หรือไมมีสาย  เครื่องสงวิทยุ  เครื่องสงโทรทัศน  เครื่องรับสงสัญญาณ                
 หรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา                
 ชนิดไวที่เกี่ยวของ  (Semi - Conductor  or  Related  Sensitive  Semi -                
 Conductor  Devices)  คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส                
 ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได  (Fixed  or  Variable  Electronic                
 Capacitors  or   Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่อง                
 หรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย  และรวมถึง                
 การผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส                
 ดังกลาว  (โดยไมมีการลาง  ชุบ  หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใชสารเคมี) ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
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  ที่ดินประเภท 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและ 
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนปานกลาง 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                
 ดังตอไปนี้                
 (1)  การตอ   ซอมแซม   ทาสี   หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ   นอกจากเรือยาง    ได   ได   ได ได  ได ได  
 (2)  การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ             ได ได  

80 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน                
 ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน  และรวมถึงสวนประกอบหรือ                
 อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได     

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช  หรืออุปกรณ                
 วิทยาศาสตรหรือการแพทย  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 

(1)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร 
      ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง  ตวง  วัด  หรือบังคับ 
      ควบคุม 

 
 
 
ได 

   
 
 
ได 

   
 
 
ได 

   
 
 
ได 

 
 
 
ได 

    

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร   พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรือ                
 อัญมณี   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมุก  ทองคํา  ทองขาว  เงิน                
        นาก  หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได ได     
 (2)  การทําเครื่องใชดวยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหลทอง                
        หรือโลหะที่มีคา ได   ได   ได   ได ได     
 (3)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได ได     
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  ที่ดินประเภท 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและ 
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนปานกลาง 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน   เครื่องมือ   หรือเครื่องใช                
 ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                
 (5)  การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของ  หรือเครื่องโฆษณาสินคา                
        ตราโลหะหรือยาง   แมพิมพลายฉลุ  (Stencils) ได   ได   ได   ได ได  ได ได ได 

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การบรรจุสินคาทั่วไป       ได   ได ได     

92 โรงงานหองเย็น    ได   ได   ได ได     
93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได   ได   ได   ได      
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ                
 ใชประจําตัว ได   ได   ได   ได   ได   

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต                
 รถพวง  จักรยานสามลอ   จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบของยาน                
 ดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ                
        ของยานดังกลาว      ได   ได   ได   ได 
 (2)  การซอมแซมรถพวง   จักรยานสามลอ   จักรยานสองลอ   หรือ                
       สวนประกอบของยานดังกลาว      ได   ได   ได   ได 
 (3)  การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต            ได   ได 
 (4)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได   ได   ได   
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  ที่ดินประเภท 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและ 
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนปานกลาง 

ที่อยูอาศัย 
หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

96 โรงงานซอมนาฬิกา   เครื่องวัดเวลา   หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร                
 พลอย   ทองคํา   ทองขาว   เงิน   นาก   หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได   ได   

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด          ได ได  ได ได  
98 โรงงานซักรีด   ซักแหง   ซักฟอก   รีด   อัด   หรือยอมผา   เครื่องนุงหม                
 พรม   หรือขนสัตว ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง                
 คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมี                
 การผลิต   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (2)  การทา  พน  หรือเคลือบเชลแล็ก  แล็กเกอร   หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น               ได 
 (3)  การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว   กระจก  มุก  ทอง  หรืออัญมณี             ได   
                       

 
  หมายเหต ุ  ลําดับที่  หมายถึง        ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
    ได  หมายถึง        สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 
    โรงงานจําพวกที่ หมายถึง        จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ú

·≈–∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‡¢“Õ°∑–≈ÿ ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ·≈–‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥

æ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«—¥§«π¡–æ√â“«

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ ·≈–∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ°“≠®π“¿‘‡…° ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ì

Ì Ì

Ì

Ì Ì
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Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß≈”ª“ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥®«π‡®â“‡¡◊Õß‡°à“

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥®«π‡®â“‡¡◊Õß‡°à“ ·≈–§≈Õß≈”ª“ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–§≈ÕßπÈ”‡™’Ë¬«

Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß≈”ª“ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß «—¥ªÉ“¢Õ¡ ·≈–∂ππ‡¢â“«—¥ªÉ“¢Õ¡ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß≈”ª“ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡¢â“«—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥«—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥ ‚√ß‡√’¬π«—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥ §≈Õß≈”ª“ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

·≈–«—¥¬“ßß“¡

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ°“≠®π“¿‘‡…° ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÙÒ

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

Ì

Ì

Ì

Ì

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

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

∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫

¥â“π„µâ ®¥‚√ß‡√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–Àåæ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πµ° «‘∑¬“≈—¬

π“Ø»‘≈ªæ—∑≈ÿß ·≈– ”π—°ß“π∑“ßÀ≈«ß™π∫∑®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

¥â“π„µâ ®¥‚√ß‡√’¬πæ—∑≈ÿßæ‘∑¬“§¡

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

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√“ß “¥ Ωíòßµ–«—πµ°  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå°“√∑”

 «π¬“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥§«πª√ß

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÙÒ

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–°Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π∑’Ë Ò

æ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬πæ—∑≈ÿßæ‘∑¬“§¡ ·≈–∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈

§«π¡–æ√â“«

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫

Ò.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈§«π¡–æ√â“« »Ÿπ¬å‡§√◊ËÕß¡◊Õ°≈ ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ·≈–‚√ß‡√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–Àåæ—∑≈ÿß

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

∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß‡≈’¬∫∑“ß√∂‰ø Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ§ŸÀ“‡Àπ◊Õ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂πππ‘Ë¡Õ√ÿ≥Õÿ∑‘» ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂πππ‘Ë¡Õ√ÿ≥Õÿ∑‘»∫√√®∫°—∫∂ππ§ŸÀ“‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢“§ŸÀ“ «√√§å ·≈– «π “∏“√≥–§ŸÀ“ «√√§å ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß≈”ª“ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‚æ∏‘Ï©≈Õß ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈∫â“π§ŸÀ“ «√√§å (‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò)

‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈æ—∑≈ÿß ·≈–«—¥ª√–¥ŸàÀÕ¡

¥â“π„µâ ®¥∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π‡°…µ√

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß »“≈®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

 ”π—°ß“πÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß »“≈“ª√–™“§¡æ—∑≈ÿß »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π

∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π √√æ“°√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π

Õÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π®—¥À“ß“π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

 ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√ —ß§¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°„µâ ∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ  «π “∏“√≥–

‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √—™°“≈∑’Ë ˘ ·≈– «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–√“™‘π’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° ·≈–§≈ÕßπÈ”„  Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ˜.¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°

Ì
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Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‚§°‡π’¬π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«—¥‚§°‡π’¬π ·≈–‚√ß‡√’¬πæ“≥‘™¬°“√æ—∑≈ÿß

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‚§°‡π’¬π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬πæ“≥‘™¬°“√æ—∑≈ÿß ·≈–«—¥‚§°‡π’¬π

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°‡Àπ◊Õ  «π “∏“√≥–°“≠®π“¿‘‡…°

ß“π “∏“√≥Ÿª‚¿§ °Õß™à“ß‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πµ° ·≈–‚√ß‡√’¬πæ—∑≈ÿß

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°„µâ  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ‚√ßæ¬“∫“≈æ—∑≈ÿß ·≈–·¢«ß°“√∑“ßæ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚§√ß°“√™≈ª√–∑“πæ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π∫â“π∑à“¡‘À√” ÀâÕß ¡ÿ¥

ª√–™“™π »Ÿπ¬å°“√»÷°…“ª√–™“™π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–

∂ππ “¬ ß Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂πππ‘Ë¡Õ√ÿ≥Õÿ∑‘»∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß∂πππ‘Ë¡Õ√ÿ≥Õÿ∑‘»

∫√√®∫°—∫∂ππ§ŸÀ“‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ§ŸÀ“‡Àπ◊Õ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢“§ŸÀ“ «√√§å ·≈– «π “∏“√≥–§ŸÀ“ «√√§å ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π’√∂‰ø®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åæ—∑≈ÿß ·≈–

∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥«‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ßæ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π µ√’æ—∑≈ÿß «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§

æ—∑≈ÿß ·≈–∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°„µâ «‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ßæ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π

 µ√’æ—∑≈ÿß «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§æ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥¿Ÿº“¿‘¡ÿ¢ (‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú) ·≈–«—¥¿Ÿº“¿‘¡ÿ¢

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

æ—∑≈ÿß

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥ ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå°“√∑” «π¬“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√“ß “¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

ª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡‡©æ“–°‘® ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∑ÿàß‰À¡â Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß∑ÿàß‰À¡â Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡¢“‡®’¬° Ωíòß„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÙÒ
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¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°‡Àπ◊Õ

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

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

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

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

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

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ®“°À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ı

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ∫√√®∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß§«π·√à∫√‘‡«≥§≈Õß§«π·√à∫√√®∫°—∫§≈Õß “π

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°‡Àπ◊Õ §≈Õß§«π·√à Ωíòßµ–«—πÕÕ°

‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π«—¥§«π¡–æ√â“« «—¥§«π¡–æ√â“« ·≈–‚√ß¶à“ —µ«å

‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‡¢“Õ°∑–≈ÿ ·≈–≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–‡¢“Õ°∑–≈ÿ

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

∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ®“°

∫√‘‡«≥§≈Õß§«π·√à∫√√®∫°—∫§≈Õß “π ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Û ‡¡µ√ ®π∫√√®∫

°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß √–À«à“ßÀ≈—°‡¢µ∑’Ë ¯

·≈–À≈—°‡¢µ∑’Ë ˘ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫‡¢µ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ®π∫√√®∫°—∫∑’Ë “∏“√≥–√‘¡∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈– «π “∏“√≥–≈”ª“

‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë “∏“√≥–√‘¡∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈– «π “∏“√≥–≈”ª“ ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

Ì

Ì
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¥â“π„µâ ®¥«—¥ªÉ“≈‘‰≈¬å ∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ° ∂ππ‡¢â“«—¥°ÿØ‘¿—°¥’ —ß«√

ø“°‡Àπ◊Õ «—¥°ÿØ‘¿—°¥’ —ß«√ ∂ππ‡¢â“«—¥°ÿØ‘¿—°¥’ —ß«√ ø“°µ–«—πµ° ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥

æ—∑≈ÿß §≈ÕßπÈ”‡™’Ë¬« Ωíòßµ–«—πµ° ∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥§«π·√à ·≈–∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈ÕßπÈ”‡™’Ë¬« Ωíòßµ–«—πµ° ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

·≈–§≈Õß≈”ª“ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß∑à“‚æ∏‘Ï Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πÕÕ° ∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫

‚√ß‡√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–Àåæ—∑≈ÿß ‚∫√“≥ ∂“π·≈–°”·æß‡¡◊Õß (‡¡◊Õßæ√–√∂) ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ø“°µ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù

(∂ππ‡æ™√‡°…¡) µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ‡ªìπ√–¬– Ò,Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡‹©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π®¥À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Û

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

·≈–ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

ı.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∑ÿàß‰À¡â Ωíòß„µâ «—¥‚æ∏‘Ï§«π¡–æ√â“« ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß≈”ª“ Ωíòß„µâ

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

´÷Ëß‡ªìπ·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“

Ì

Ì
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¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß≈”ª“ Ωíòßµ–«—πÕÕ° «—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥ ∂ππ‡¢â“«—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥

ø“°„µâ ∂ππ‡¢â“«—¥ªÉ“¢Õ¡ ø“°„µâ «—¥ªÉ“¢Õ¡ ‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡®“°À≈—°‡¢µ

‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡)

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

‡ªìπ√–¬– Ò,Úı ‡¡µ√ ·≈– π“¡°’Ã“°≈“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

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

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

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÙÒ ·≈–§≈Õß‡¢“‡®’¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ

ı.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬πæ—∑≈ÿß

æ‘∑¬“§¡ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÙÒ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°„µâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù

(∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥§«πÕ‘π∑√åπ‘¡‘µ√ ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πÕÕ° ∑’Ë∫√‘‡«≥

∂ππ°—ÈππÈ”∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

®π∫√√®∫À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò˜

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

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

Ì
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ı.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥™“¬§≈Õß ·≈–∂ππ “¬ ° Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õßµ–‡®Áπ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õßµ–‡®Áπ Ωíòß‡Àπ◊Õ

§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòß‡Àπ◊Õ ∂ππ∫â“π¡à«ßß“¡ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ°—ÈππÈ” ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

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

ˆ.Ò ‡¢“Õ°∑–≈ÿ

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

ˆ.Ú ∑’Ë “∏“√≥–√‘¡∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈– «π “∏“√≥–≈”ª“ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

ˆ.Û  «π “∏“√≥– “§√‘π∑√å∫â“πæ’

ˆ.Ù ‡¢“§ŸÀ“ «√√§å ·≈– «π “∏“√≥–§ŸÀ“ «√√§å ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

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

ˆ.ı  «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–√“™‘π’

ˆ.ˆ  «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √—™°“≈∑’Ë ˘

ˆ.˜  π“¡°’Ã“°≈“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ˆ.¯  «π “∏“√≥–°“≠®π“¿‘‡…°

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

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

˜.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥§«π¡–æ√â“«

˜.Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥§«π·√à

˜.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥«‘À“√‡∫‘°

˜.Ù ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈∫â“π§ŸÀ“ «√√§å (‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò) ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈æ—∑≈ÿß

˜.ı «‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ßæ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π µ√’æ—∑≈ÿß «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§æ—∑≈ÿß

Ì



14

˜.ˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥π“ß≈“¥

˜.˜ ‚√ß‡√’¬πæ“≥‘™¬°“√æ—∑≈ÿß

˜.¯ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥π‘‚§√∏“√“¡ (‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û)

˜.˘ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥¿Ÿº“¿‘¡ÿ¢ (‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú)

˜.Ò ‚√ß‡√’¬πæ—∑≈ÿß

˜.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥

˜.ÒÚ «‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªæ—∑≈ÿß

˜.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–Àåæ—∑≈ÿß

˜.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π∫â“π∑à“¡‘À√”

˜.Òı ‚√ß‡√’¬πæ—∑≈ÿßæ‘∑¬“§¡

˜.Òˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥§«πÕ‘π∑√åπ‘¡‘µ√

¯. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕ°“√√—°…“

§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√ª√–¡ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ˘ ∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò

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

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò ∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ÒÒ

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

®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ÒÒ ∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ÒÚ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈–∫√‘‡«≥§≈Õß≈”ª“‰ªµ“¡·π«§≈Õß≈”ª“

®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ

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

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

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

˘.Ò ®«π‡®â“‡¡◊Õß‡°à“

˘.Ú ‚∫√“≥ ∂“π·≈–°”·æß‡¡◊Õß (‡¡◊Õßæ√–√∂)

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

ª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ò.Ò ∑’Ëæ—° ß¶å∂È”¡“≈—¬

Ò.Ú «—¥ªÉ“≈‘‰≈¬å

Ì Ì
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Ò.Û «—¥°ÿØ‘¿—°¥’ —ß«√

Ò.Ù «—¥§«π¡–æ√â“«

Ò.ı «—¥§«π·√à

Ò.ˆ  ”π—°«‘ªí  π“«—ß —πµ‘∫√√æµ («—ß‡π’¬ß)  “¢“«—¥§ŸÀ“ «√√§å

Ò.˜ «—¥‚æ∏‘Ï§«π¡–æ√â“«

Ò.¯ «—¥«‘À“√‡∫‘°

Ò.˘ «—¥§ŸÀ“ «√√§å

Ò.Ò «—¥«—ß·≈–«—¥§ß§“ «— ¥‘Ï

Ò.ÒÒ «—¥™—¬™π– ß§√“¡ («—¥∑ÿàß‰À¡â)

Ò.ÒÚ «—¥ª√–¥ŸàÀÕ¡

Ò.ÒÛ «—¥¬“ßß“¡

Ò.ÒÙ «—¥‚§°‡π’¬π

Ò.Òı «—¥π“ß≈“¥

Ò.Òˆ «—¥π‘‚§√∏“√“¡

Ò.Ò˜ «—¥¿Ÿº“¿‘¡ÿ¢

Ò.Ò¯ «—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥

Ò.Ò˘ «—¥ªÉ“¢Õ¡

Ò.Ú «—¥Õ‘π∑√“«“ 

Ò.ÚÒ «—¥‚§°§’√’

Ò.ÚÚ «—¥™“¬§≈Õß

Ò.ÚÛ «—¥‚æ∏‘Ïµ”π“π

Ò.ÚÙ «—¥ ¡ ¡—¬

Ò.Úı «—¥§«πª√ß

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

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

ÒÒ.Ò §à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ≈”ª“ »Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“ª√–¡ßπÈ”®◊¥æ—∑≈ÿß  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈≈”ª“

·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√µ”∫≈≈”ª“

ÒÒ.Ú ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

ÒÒ.Û ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

ÌÌ

Ì
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ÒÒ.Ù  ∂“π’√∂‰ø®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åæ—∑≈ÿß ·≈– ∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬

®”°—¥

ÒÒ.ı ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“πª»ÿ —µ«å®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ‡√◊Õπ®”°≈“ßæ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π

ª√–ª“æ—∑≈ÿß  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ·≈–°Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ÒÒ.ˆ  ”π—°ß“πª√–¡ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ÒÒ.˜ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

ÒÒ.¯ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·ª≈ßÀ¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π∑’Ë ÚÒÛ

ÒÒ.˘ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√

 ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π

‡°…µ√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß »“≈®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“πÕß§å°“√∫√‘À“√

 à«π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß »“≈“ª√–™“§¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

 ”π—°ß“π √√æ“°√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

 ”π—°ß“π®—¥À“ß“π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

 ”π—°ß“π·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√ —ß§¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ÒÒ.Ò ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√

ÒÒ.ÒÒ  ∂“π’«‘∑¬ÿ Õ ¡∑ ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ÒÒ.ÒÚ ∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ÒÒ.ÒÛ  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ‚√ßæ¬“∫“≈æ—∑≈ÿß

·≈–·¢«ß°“√∑“ßæ—∑≈ÿß

ÒÒ.ÒÙ  ”π—°ß“π∑“ßÀ≈«ß™π∫∑®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ÒÒ.Òı ß“π “∏“√≥Ÿª‚¿§ °Õß™à“ß‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√‡∑»∫“≈

‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

ÒÒ.Òˆ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π »Ÿπ¬å°“√»÷°…“ª√–™“™π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–»Ÿπ¬å°“√»÷°…“

πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ÒÒ.Ò˜ ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“πæ—∑≈ÿß

ÒÒ.Ò¯  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈§«π¡–æ√â“« ·≈–»Ÿπ¬å‡§√◊ËÕß¡◊Õ°≈ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

ÒÒ.Ò˘ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈§«π¡–æ√â“«

ÒÒ.Ú  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå°“√∑” «π¬“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß

ÒÒ.ÚÒ °Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π∑’Ë Ò æ—∑≈ÿß
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß

æ.». ÚıÙ˘

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

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

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

æ∑. Ù˜ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π®¥

·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ

∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢

æ∑. ÙÒ¯ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π®¥·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ

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

§◊Õ ∂ππ‡ πàÀå‡®√‘≠·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“ππ“ß≈“¥ - ∫â“πÀπÕß∫àÕ

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

Ò ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡ πàÀå‡®√‘≠ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡ πàÀå‡®√‘≠®π ÿ¥∂ππ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√“‡¡»«√å

(∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‰™¬∫ÿ√’ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√

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

§◊Õ ∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡)

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°—ÈππÈ”∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) √–¬–ª√–¡“≥

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï

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

¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈Õßµ–‡®ÁπΩíòß‡Àπ◊Õ

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√
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Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢µ∑“ß Òˆ. ‡¡µ√ ®”π«π ÒÒ  “¬ ¥—ßπ’È

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

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

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

∂ππ “¬ § Ò µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò √–¬–ª√–¡“≥

ÒÛ ‡¡µ√

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

∂ππ®√Ÿ≠∏√√¡ (∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫

∂πππ‘«“ 

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

∂ππ§ŸÀ“ «√√§å (∂ππ “¬ ¢ Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππº¥ÿß¥Õπ¬Õ

(∂ππ “¬ ¢ ˆ)

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

(∂ππ “¬ ° Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Û ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«

∂ππ “¬ ° Û √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ√“‡¡»«√å

(∂ππ “¬ ß Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù

(∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) √–¬–ª√–¡“≥

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

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

µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥ Û˜ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ·≈–∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫

°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù)

∂ππ “¬ ¢ ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ—≤π“ ∂ππª“°·æ√°

·≈–∂ππº¥ÿß¥Õπ¬Õ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‰™¬∫ÿ√’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«

∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“∫“≈ ·≈–∂ππ¥Õπ√ÿπ (∂ππ “¬ ¢ ˘)

∂ππ “¬ ¢ ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ‘‡»…°‘® ·≈–∂ππ Õ∫®. æ∑.

∫â“π‚§°§’√’ - ∫â“π§«πªÕ¡ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫

°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù)
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∂ππ “¬ ¢ ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–

∂ππ∫â“π¥Õπ√ÿπ - ∫â“π™“¬§≈Õß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππº¥ÿß¥Õπ¬Õ

(∂ππ “¬ ¢ ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–

ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π¥Õπ√ÿπ - ∫â“π™“¬§≈Õß ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ

∫â“π¥Õπ√ÿπ - ∫â“π™“¬§≈Õß ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù)

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

·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ

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

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

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

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

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

∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥

(∂ππ “¬ ° Ù) µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß -

∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù) √–¬–ª√–¡“≥ ÛÙ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ´Õ¬ Òˆ

·≈–∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù)

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

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

∂ππ«’√–»—°¥‘Ï√“…Æ√åæ—≤π“ ∂ππ‡®√‘≠¥‘…∞åÕ‘π∑√å ∂ππ™¡Õ‘π∑√å ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à

‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡)

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

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ

∫â“ππ“ß≈“¥ - ∫â“πÀπÕß∫àÕ (∂ππ “¬ ° Û) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ«’√–»—°¥‘Ï√“…Æ√åæ—≤π“ ‰ªµ“¡

·π«∂ππ«’√–»—°¥‘Ï√“…Æ√åæ—≤π“ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
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∑“ß√∂‰ø “¬„µâµ—¥°—∫∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡∑“ß√∂‰ø “¬„µâ √–¬–ª√–¡“≥

Ò,Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ√–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡®√‘≠¥‘…∞åÕ‘π∑√å

‰ªµ“¡·π«∂ππ‡®√‘≠¥‘…∞åÕ‘π∑√å®π∫√√®∫°—∫∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«

∂ππ™¡Õ‘π∑√å®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò)

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

À¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ

‡æ™√‡°…¡) √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√

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

(∂ππ “¬ ¢ ı) ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

·≈–∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ ı) √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ¯˘ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‚§°§’√’ - ∫â“π§«πªÕ¡

(∂ππ “¬ ¢ ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‚§°§’√’ - ∫â“π§«πªÕ¡ (∂ππ “¬ ¢ ˜)

∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. æ∑.

∫â“π‚§°§’√’ - ∫â“π§«πªÕ¡ (∂ππ “¬ ¢ ˜) √–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆ¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∑’Ë∫√‘ ‡«≥

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√

µ—¥°—∫∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï (∂ππ “¬ ¢ ÒÒ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. æ∑.

∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï (∂ππ “¬ ¢ ÒÒ) ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥

(∂ππ “¬ ° Ù) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï (∂ππ “¬ ¢ ÒÒ)

√–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ıÛ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ Õ∫®. æ∑.

∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ∫√√®∫°—∫∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å

‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,‹ˆÙ ‡¡µ√

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

∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫

‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ∫√√®∫°—∫∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
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∂ππ “¬ ß Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‡√‘Ë¡µâπ®“°

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

∂ππ‡¥‘¡‡ªìπ√–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√

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

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

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰™¬∫ÿ√’ (∂ππ “¬ ¢ ı)
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