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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลเหนือเมือง  ตําบลในเมือง  ตําบลดงลาน  

ตําบลรอบเมือง  ตําบลขอนแกน  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  และตําบลนิเวศน  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชน   
ในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอมใน
บริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังตอไปนี้ 
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(๑) เตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวและการกระจายตัวของประชากรที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 
(๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาและควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต   

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
(๓) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  

การศึกษา  และการคมนาคมและการขนสงของจังหวัดรอยเอ็ด  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(๔) สงเสริมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
(๕) สงเสริมการพัฒนาดานที่อยูอาศัย  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรมใหสอดคลองกับการ

ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
(๖) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ  และได

มาตรฐาน 
(๗) สงเสริมและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสงใหสอดคลองกับการใชประโยชน  

ที่ดินในอนาคต 
(๘) อนุรักษโบราณสถานและสถานที่ที่มีคุณคาทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตร  

และโบราณคดี  เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
(๙) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้  

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
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(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการชลประทาน 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

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

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

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม

สภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ  
กิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง  

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม

สภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และบริเวณ

หมายเลข  ๓.๒  เฉพาะบริเวณที่กําหนดเปนเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการ  
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม
สภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง   
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่
ประกอบกิจการในลักษณะเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่
กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกนิรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม

สภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  เฉพาะที่ดินซ่ึง
เปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  

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

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๕) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
(๗) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม
สภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๔ ที่ ดินประเภทที่ โล งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการชลประทาน   
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  
การชลประทาน  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน  
ที่ดินเพื่อเปนกําแพงเมืองหรือคูเมืองโบราณเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้  บริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๓  นอกจากใหใชประโยชนที่ดินตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยไดดวย  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของรัฐในการโยกยายราษฎรที่อาศัย
อยูในเขตโบราณสถาน 

ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สุจริต  ปจฉิมนันท 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผูใชอํานาจของ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การฆาสัตว ได

(2) การถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ได ได

     ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

    หรือเหือดแหง

(7) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร ได ได

     เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง
     หรือไขเหลวแชเย็น

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้

(2) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ได

     ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
     หรือเหือดแหง

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ได ได

     ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ
     เหือดแหง

พ.ศ.  2549
     บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  เมล็ดพืช หรือหัวพืช

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสี ฝด หรือขัดขาว ได

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทําขนมปง หรือขนมเคก ได ได ได ได

(2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได ได ได ได

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน ได ได
     เม็ด หรือชิ้น

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก

ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(11) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ

เครื่องประกอบอาหารอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(6) การทําน้ํามันสลัด ได ได

(7) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได
(8) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง ได ได
หรือ ตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

2

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่ม

ที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทําน้ําดื่ม ได ได ได

(2) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได
(4) การทําน้ําแร ได ได

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห

หรืออวน  อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(2) การผลิต  ประกอบ  หรือซอมแซมตาขาย  แห ได ได ได ได

     หรืออวน  และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ
     ผลิตภัณฑดังกลาว

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม ได

     ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บาน ได

     หนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวย
     ไมของอาคาร

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ได ได ได ได
     ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

3

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่

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

62 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน ได ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ

หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง
ดังกลาว 

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

สําหรับใชในการกอสราง หรือติดตั้งอยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสราง ได ได
     อาคาร

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(13) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือ ได
       เชื่อมโลหะทั่วไป

65 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต ได ได ได

เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว

69 โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ

เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล
 หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

4



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ

 (Digital or Analog Computers or Associated

 Electronic Data Processing Equipment 

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช

เครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัด 

สําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

70 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับ

หรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น

หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการ

อุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟ

หรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับ

ใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

5



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

72 โรงงาน ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ได ได ได ได

 เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึก

คําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ 

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับ

สัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือ

ตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ(Semi  - Conductor

or Related Sensitive Semi  - Conductor Devices)

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่

หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือ
ชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส  ดังกลาว

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ จักรยานยนต

จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

6
ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(1)  การดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได ได ได

      จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

80 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อน ได ได ได

ที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน หรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยาน

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว 

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง

เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ได ได ได ได

     ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี (ไมมี

     การชุบและหลอมโลหะ)

(2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน ได ได ได ได

     นาก หรืออะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา (ไมมี

     การชุบและหลอมโลหะ)

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

(5) การทําดวงตรา หรือ เหรียญตราของเครื่องราช ได
     อิสริยาภรณ หรือ เหรียญอื่น

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

7

โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ

หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่นอยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําเครื่องเลน (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง ได ได ได

     หรือของชํารวย)

(2) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

     (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)

(3) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับ ได ได ได ได

     สําหรับการแสดง (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง

     หรือของชํารวย)

(4) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ได ได ได

     ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา

     กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือ

     ไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง

     หรือของชํารวย)

(5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ ได ได ได ได

     หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง
     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

92 โรงงานหองเย็น (ไมมีการแกะลาง) ได ได

93 โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง ได ได ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา ได ได ได
สําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

8



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อน

ดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยาน

สองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยาน ได

     สองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(3) การพนสีกันสนิม ยานที่ขบัเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได
(4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ ได ได ได

ที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี

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

หมายเหต ุ                        ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                         ได หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได  ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                         โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

9
ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

æ.». ÚıÙ˘

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

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

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

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

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

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬– ¯ı ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π°“√°’Ã“·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 “¢“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“π„µâ ®¥ π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π°“√°’Ã“·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 “¢“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–«—¥ªÉ“»√’‰æ√«—π

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ © Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡∂ππ “¬ © Ò ‡ªìπ√–¬– ˜ ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ © Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ © Ò ø“°µ–«—πµ°

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

∂ππ “¬ © Ò

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ © Ò

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßµ“°√â“ (»√’‰æ√‰µ√§“¡«‘∑¬“) ·≈–‚√ß‡√’¬π

¢—µ‘¬–«ß…“
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßµ“°√â“ (»√’‰æ√‰µ√§“¡«‘∑¬“) ·≈–‚√ß‡√’¬π

¢—µ‘¬–«ß…“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

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

∫â“πÀπÕßº—°·«àπ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π

∫â“πÀπÕßµ“°√â“ (»√’‰æ√‰µ√§“¡«‘∑¬“) ·≈–‚√ß‡√’¬π¢—µ‘¬–«ß…“

Ò.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ√Õ∫‡¡◊Õß¥â“ππÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–

∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µ∑À“√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°Õßæ≈ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ “¬ © Ú

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬‡Àπ◊Õ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°

´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

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

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ”π—°ß“π°“√ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÙÙ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ú
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¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

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

®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ © Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥ªÉ“‡√‰√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ © Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πµ°

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

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ø“°‡Àπ◊Õ  ∂“π’µ√«®Õ“°“»√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–

 ”π—°ß“π∫”√ÿß∑“ß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°∑“ßÀ≈«ß∑’Ë ˜ (Õÿ∫≈√“™∏“π’)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ © Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈√âÕ¬‡ÕÁ¥ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–«‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æ√âÕ¬‡ÕÁ¥

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏

‚√ßº≈‘µπÈ” Ò  ”π—°ß“πª√–ª“√âÕ¬‡ÕÁ¥ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒı ·≈–∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß

ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππªí∑¡“ππ∑å ø“°µ–«—πµ°

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

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

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒı ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ú

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππªí∑¡“ππ∑å ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°„µâ

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

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

Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.Ò¯ ∑’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 ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ √–∫—« “∏“√≥– «—¥∫Ÿ√æ“¿‘√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥∫Ÿ√æ“¿‘√“¡

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡®√‘≠æ“π‘™ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ§ÿâ¡»√’ ÿ«√√≥ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

‡¢µ∑À“√ ·≈–∑’Ë “∏“√≥–Àâ«¬‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ°Õßæ≈ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªá√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ ·≈–«—¥§ÿâ¡«π“√“¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡æ≈‘π®‘µµå ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªá√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªá√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡ π“‡√‘Ë¡§‘¥ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¡√ÿ«—¥ √–·°â«

¥â“πµ–«—πµ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π

µ√«®∫—≠™’ À°√≥å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥«—¥ √–·°â«  √–·°â« “∏“√≥– ·≈–∂ππ‡ π“‡√‘Ë¡§‘¥ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π √√æ “¡‘µ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ú.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ° ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π

 √√æ “¡‘µ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√—™™Ÿª√–°“√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈√âÕ¬‡ÕÁ¥ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ «‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æ√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–ª“√âÕ¬‡ÕÁ¥

°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π µ√’»÷°…“

Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ßº≈‘µπÈ” Ò  ”π—°ß“πª√–ª“√âÕ¬‡ÕÁ¥ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ùı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°„µâ  ”π—°ß“π À°√≥å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

·≈– ”π—°ß“π À°√≥åÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππªí∑¡“ππ∑å ·≈–∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππªí∑¡“ππ∑å ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππªí∑¡“ππ∑å ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°



8

Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Û.Ò˜ ∑’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©“°°—∫∂ππ “¬ © Ò ∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß∂ππ “¬ ß Ú ∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ © Ò

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

À“¬‚»√° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µ∑À“√

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√Õ∫‡¡◊Õß¥â“ππÕ° ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππÀ“¬‚»√° ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ

ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡®√‘≠æ“π‘™ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ¥”√ß√“…Æ√å«‘∂’ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥°≈“ß¡‘Ëß‡¡◊Õß

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√Õ∫‡¡◊Õß¥â“π„π ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ¥”√ß√“…Æ√å«‘∂’ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππÀ“¬‚»√° ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√Õ∫‡¡◊Õß¥â“π„π ø“°„µâ «—¥ √–∑Õß ·≈–‚√ß‡√’¬π

‡∑»∫“≈«—¥ √–∑Õß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππÀ“¬‚»√° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ§ÿâ¡»√’ ÿ«√√≥ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ ·≈–«—¥√“…Æ√å»‘√‘

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ ÿπ∑√‡∑æ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥∫÷ßæ√–≈“π™—¬

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡æ≈‘π®‘µµå ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ —πµ‘ ÿ¢ ·≈–«‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥ «à“ßÕ“√¡≥å

Û.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡æ≈‘π®‘µµå ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥ ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥∫÷ßæ√–≈“π™—¬  ∂“π· ¥ßæ—π∏ÿå —µ«åπÈ”®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√—∞°‘®‰§≈§≈“ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ © Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥ ™ÿ¡ “¬

‚∑√»—æ∑å√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫√‘…—∑ ∑»∑ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π)  ◊ËÕ “√‚∑√§¡π“§¡√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫√‘…—∑ ° ∑.

‚∑√§¡π“§¡ ®”°—¥ (¡À“™π)  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π “¢“√âÕ¬‡ÕÁ¥
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥ ™ÿ¡ “¬

‚∑√»—æ∑å√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫√‘…—∑ ∑»∑ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π)  ◊ËÕ “√‚∑√§¡π“§¡√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫√‘…—∑ ° ∑.

‚∑√§¡π“§¡ ®”°—¥ (¡À“™π)  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π “¢“√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°∑–‡∫’¬π∑âÕß∂‘Ëπ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π

∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°ÆÀ¡“¬

·°àª√–™“™π ·≈– à«πª√– “π·≈–∫√‘À“√®—¥°“√≈ÿà¡πÈ” (≈ÿà¡πÈ”™’µÕπ≈à“ß)  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√πÈ” ¿“§ Ù

°√¡∑√—æ¬“°√πÈ”

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ”π—°ß“πÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ‚¡ √®—ßÀ«—¥

√âÕ¬‡ÕÁ¥ ÀÕª√–™ÿ¡®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π‡À≈à“°“™“¥®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“πª»ÿ —µ«å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

 ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë “¢“

‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√

¥â“π„µâ ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥°”·æß‡¡◊Õß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß ø“°µ–«—πÕÕ°
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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 ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ·≈–∂ππ “¬ © Ò ‡ªìπ√–¬– Ú,ı ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ·≈–∂ππ “¬ © Ò ‡ªìπ√–¬– Ò,Ûı ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÛ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÛ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÛ

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÛ ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡µ√

ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.Òˆ ∑’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‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ·≈–∂ππ “¬ © Ò ‡ªìπ√–¬– Ú,ı ‡¡µ√ ‡ âπ¢π“π

√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
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À¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ © Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ·≈–∂ππ “¬ © Ò ‡ªìπ√–¬– Ò,Ûı ‡¡µ√ ·≈–‡ âπ¢π“π

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πµ°

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

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

·≈–∂ππ “¬ © Ò ‡ªìπ√–¬– ˜ ‡¡µ√

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

√âÕ¬‡ÕÁ¥ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈– ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß√âÕ¬‡ÕÁ¥ Ò °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ·≈–∂ππ “¬ © Ò

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

‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßµ“°√â“ (»√’‰æ√‰µ√§“¡«‘∑¬“) ‚√ß‡√’¬π¢—µ‘¬–«ß…“  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

 ”π—°ß“π°“√°’Ã“·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  “¢“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ß Ò ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “¬ ß Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬– ¯ı ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ © Ò ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ ‡ªìπ√–¬–

Ú,ı ‡¡µ√

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

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

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÙ

ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬°ÿ¥¢«“ß Ωíòß„µâ

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

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

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

‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡µ√
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¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÙ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬‡Àπ◊Õ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π∫â“π‚ππ‡¡◊Õß

·≈–«—¥‚æ∏‘Ï√—ß ƒ…Æ‘Ï («—¥‚ππ‡¡◊Õß)

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫

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

‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡µ√

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

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

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

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

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

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

(µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«

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

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

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

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

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

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

«—¥‡À≈à“ ¡∫Ÿ√≥å («—¥ªÉ“»√’∑Õß‰æ∫Ÿ≈¬å«√“√“¡) ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“¡°ÿÆ√“™«‘∑¬“≈—¬ «‘∑¬“≈—¬‡¢µ√âÕ¬‡ÕÁ¥

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÛ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫

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

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

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

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

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

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

ø“°„µâ

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

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

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

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

ı.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ø“°„µâ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ

ø“°„µâ ‚√ß‡√’¬π∫â“π “¡·¬°‚æ∏‘Ï™—¬ (§ÿ√ÿ√“…Æ√πÿ°Ÿ≈) ·≈–«—¥°Õπª√–™“√“¡

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ ‡ªìπ√–¬– ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ®π∫√√®∫°—∫À≈—°‡¢µ

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò ∫â“πæ—° √√æ “¡‘µ ·≈–·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππªí∑¡“ππ∑å ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙı ø“°µ–«—πÕÕ°
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ı.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°„µâ

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

ø“°µ–«—πµ°

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

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

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

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°„µâ

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

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

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

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

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

«—¥√“…Æ√Õÿ∑‘» ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥√“…Æ√Õÿ∑‘»

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππªí∑¡“ππ∑å ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

∫â“π√Õ∫‡¡◊Õß

¥â“π„µâ ®¥ÀπÕßÀ≠â“¡â“ Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ

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

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

ªí∑¡“ππ∑å ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫â“πÀπÕßÀ≠â“¡â“

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

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

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

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

∫â“π√Õ∫‡¡◊Õß

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

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

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

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

ˆ.Ò  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π°“√°’Ã“·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  “¢“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ˆ.Ú  √–∫—« “∏“√≥–

ˆ.Û ∑’Ë “∏“√≥–Àâ«¬‡Àπ◊Õ

ˆ.Ù ∫÷ßæ≈“≠™—¬

ˆ.ı  ∂“π· ¥ßæ—π∏ÿå —µ«åπÈ”®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ˆ.ˆ  √–·°â« “∏“√≥–

ˆ.˜  «π ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√å√âÕ¬‡ÕÁ¥

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

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

˜.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßµ“°√â“ (»√’‰æ√‰µ√§“¡«‘∑¬“) ·≈–‚√ß‡√’¬π¢—µ‘¬–«ß…“

˜.Ú ‚√ß‡√’¬π∫â“π‚ππ‡¡◊Õß

˜.Û ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßº—°·«àπ

˜.Ù ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥ √–∑Õß

˜.ı ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥‡Àπ◊Õ

˜.ˆ «‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªá√âÕ¬‡ÕÁ¥

˜.˜ «‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“√âÕ¬‡ÕÁ¥

˜.¯ ‚√ß‡√’¬π∫â“π “¡·¬°‚æ∏‘Ï™—¬ (§ÿ√ÿ√“…Æ√πÿ°Ÿ≈)

˜.˘ ‚√ß‡√’¬π√âÕ¬‡ÕÁ¥«‘∑¬“≈—¬ ·≈–«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§√âÕ¬‡ÕÁ¥

˜.Ò ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈√âÕ¬‡ÕÁ¥ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ÀâÕß ¡ÿ¥

ª√–™“™π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–«‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æ√âÕ¬‡ÕÁ¥

˜.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π µ√’»÷°…“

˜.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√âÕ¬‡ÕÁ¥‡¢µ Ò ·≈– ”π—°ß“π

 “¡—≠»÷°…“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥
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˜.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥√“…Æ√Õÿ∑‘»

˜.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫â“πÀπÕßÀ≠â“¡â“ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

˜.Òı ‚√ß‡√’¬π∫â“π√Õ∫‡¡◊Õß

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

§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√™≈ª√–∑“π §◊Õ ÀπÕßÀ≠â“¡â“

˘. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”µ“≈ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õπÿ√—°…å

‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡‡Õ°≈—°…≥å»‘≈ª«—≤π∏√√¡‰∑¬ §◊Õ °”·æß‡¡◊Õß·≈–§Ÿ‡¡◊Õß

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

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

Ò.Ò «—¥ªÉ“»√’‰æ√«—π

Ò.Ú «—¥‡°…¡∑√—æ¬åæ—≤π“√“¡

Ò.Û «—¥‚æ∏‘Ï√—ß ƒ…Æ‘Ï («—¥‚ππ‡¡◊Õß)

Ò.Ù «—¥∑à“π§√

Ò.ı «—¥ √–∑Õß

Ò.ˆ «—¥∫Ÿ√æ“¿‘√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥∫Ÿ√æ“¿‘√“¡

Ò.˜ «—¥°≈“ß¡‘Ëß‡¡◊Õß

Ò.¯ «—¥‡Àπ◊Õ

Ò.˘ «—¥√“…Æ√å»‘√‘

Ò.Ò «—¥§ÿâ¡«π“√“¡

Ò.ÒÒ «—¥ ÿ«√√≥“√“¡

Ò.ÒÚ «—¥«‘¡≈π‘«“ 

Ò.ÒÛ «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å

Ò.ÒÙ «—¥ªÉ“‡√‰√

Ò.Òı «—¥∫÷ßæ√–≈“π™—¬

Ò.Òˆ «—¥‡«Ãÿ«—π·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥‡«Ãÿ«—π

Ò.Ò˜ ‡¡√ÿ«—¥ √–·°â«

Ò.Ò¯ «—¥ √–·°â«

Ò.Ò˘ «—¥°Õπª√–™“√“¡

Ò.Ú «—¥¥Õπ π“¡™—¬
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Ò.ÚÒ «—¥∫â“π‡À≈à“„À≠à ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“π‡À≈à“„À≠à

Ò.ÚÚ «—¥‡À≈à“ ¡∫Ÿ√≥å («—¥ªÉ“»√’∑Õß‰æ∫Ÿ≈¬å«√“√“¡) ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“¡°ÿÆ

√“™«‘∑¬“≈—¬ «‘∑¬“‡¢µ√âÕ¬‡ÕÁ¥

Ò.ÚÛ «—¥√“…Æ√Õÿ∑‘»

Ò.ÚÙ «—¥‡À≈à“‡√◊Õ “¡—§§’∏√√¡

Ò.Úı «—¥ÀπÕßÀ≠â“¡â“

Ò.Úˆ «—¥∫â“πÀ—«·Œ¥

Ò.Ú˜ «—¥∫â“π√Õ∫‡¡◊Õß

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

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

ÒÒ.Ò  ∂“π’‰øøÑ“√âÕ¬‡ÕÁ¥ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈– ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß√âÕ¬‡ÕÁ¥ Ò

°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ÒÒ.Ú  ”π—°ß“π°“√ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.Û  ”π—°ß“πª√–¡ß®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡

®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.Ù ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥ ™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑å√âÕ¬‡ÕÁ¥

∫√‘…—∑ ∑»∑ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π)  ◊ËÕ “√‚∑√§¡π“§¡√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫√‘…—∑ ° ∑. ‚∑√§¡π“§¡

®”°—¥ (¡À“™π)  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈–∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π “¢“√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.ı ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.ˆ  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.˜ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“πµ√«®∫—≠™’ À°√≥å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.¯ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.˘  ”π—°ß“π∫”√ÿß∑“ß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°∑“ßÀ≈«ß∑’Ë ˜ (Õÿ∫≈√“™∏“π’)

ÒÒ.Ò  ∂“π’µ√«®Õ“°“»√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.ÒÒ  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°∑–‡∫’¬π∑âÕß∂‘Ëπ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

 ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

 ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°ÆÀ¡“¬·°àª√–™“™π ·≈–

 à«πª√– “π·≈–∫√‘À“√®—¥°“√≈ÿà¡πÈ” (≈ÿà¡πÈ”™’µÕπ≈à“ß)  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√πÈ” ¿“§ Ù °√¡∑√—æ¬“°√πÈ”
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ÒÒ.ÒÚ »“≈®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘πÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.ÒÛ  ”π—°ß“πÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ‚¡ √®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ÀÕª√–™ÿ¡

®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√

®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π‡À≈à“°“™“¥®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“πª»ÿ —µ«å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π

‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë “¢“‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√

ÒÒ.ÒÙ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π √√æ “¡‘µ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.Òı ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.Òˆ ‚√ßæ¬“∫“≈√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å

®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“πæ—≤π“∏ÿ√°‘®°“√§â“®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈– ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ª√–™“ —¡æ—π∏å‡¢µ Ú °√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å

ÒÒ.Ò˜  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“√âÕ¬‡ÕÁ¥ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

ÒÒ.Ò¯ ‚√ßº≈‘µπÈ” Ò  ”π—°ß“πª√–ª“√âÕ¬‡ÕÁ¥ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

ÒÒ.Ò˘  ”π—°ß“π À°√≥å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ·≈– ”π—°ß“π À°√≥åÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.Ú ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

ÒÒ.ÚÒ ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°™≈ª√–∑“π∑’Ë ˆ °√¡™≈ª√–∑“π

ÒÒ.ÚÚ ‚√ß Ÿ∫πÈ”ª√–ª“

ÒÒ.ÚÛ ∫â“πæ—° √√æ “¡‘µ





1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥

æ.». ÚıÙ˘

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

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

∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ√Õ∫‡¡◊Õß¥â“ππÕ° ‡√‘Ë¡µâπ

®“°∂ππÀ“¬‚»√° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫

‡¢µ∑À“√

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

·≈–∂ππ√—™™Ÿª√–°“√ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππº¥ÿßæ“π‘™ (∂ππ “¬ ß Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππ√Õ∫‡¡◊Õß

¥â“ππÕ°‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß

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

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

 ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡æ≈‘π®‘µµå √–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡µ√

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

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

∂ππº¥ÿßæ“π‘™ (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫∂ππ¡’‚™§™—¬ (∂ππ “¬ § Ú)

√–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√

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

∂ππ°Õßæ≈ Ò (∂ππ “¬ ß Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“∏√√¡√—°…å

(∂ππ “¬ ß Ù) √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√

∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡ª√¡ª√–™“√“…Æ√å ‡√‘Ë¡µâπ

®“°∂ππ ÿ¢‡°…¡ (∂ππ “¬ ¢) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈

(∂ππ “¬ ®) √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√

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

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

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú
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∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬

‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ®—π∑√å‡°…¡ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π∫√√®∫°—∫∂ππ°Õßæ≈ Ò

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

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

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

∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ∂ππ§™æ≈“¬ÿ°µå ‡√‘Ë¡µâπ®“°

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

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

∂ππ∫â“π∑à“π§√ ∂ππ∫â“πÀâ«¬ ∂ππº¥ÿßæ“π‘™ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙÙ ·≈–∂ππ

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

∂ππº¥ÿßæ“π‘™ (∂ππ “¬ ß Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππÀ“¬‚»√° ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππÀ“¬‚»√°

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ§™æ≈“¬ÿ°µå (∂ππ “¬ ß Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

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

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

‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ´Õ¬ ı

(∂ππ “¬ ß ı) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ √–¬–ª√–¡“≥

˘ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√

µ—¥°—∫∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß∫√√®∫°—∫∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

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

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√

µ—¥°—∫∂ππªí∑¡“ππ∑å ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏µ—¥°—∫∂ππªí∑¡“ππ∑å ‰ª∑“ß∑‘»„µâ

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

Ò,Òı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÙı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°Õßæ≈ Ò

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

√–¬–ª√–¡“≥ ˘ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡µ√ ºà“π∂ππ “¬ § Ù
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®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ—¥°—∫∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ (∂ππ “¬ © Ú) ‰ª∑“ßµ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∂ππ∫â“π∑à“π§√ √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“πÀâ«¬ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

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

®π∫√√®∫°—∫∂ππº¥ÿßæ“π‘™ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ√Õ∫‡¡◊Õß¥â“ππÕ°

(∂ππ “¬ ° Ú)

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

√“™°“√¥”‡π‘π ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππº¥ÿßæ“π‘™ (∂ππ “¬ ß Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππ°Õßæ≈ Ò

‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ√“™°“√¥”‡π‘π

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

∂ππªí∑¡“ππ∑å ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππº¥ÿßæ“π‘™ (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«

∂ππª√–™“∏√√¡√—°…å®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ (∂ππ “¬ ®) ·≈–®“°∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ (∂ππ “¬ ®)

‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππªí∑¡“ππ∑å®π∫√√®∫°—∫∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏

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

‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ´Õ¬ Û ·≈–∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ´Õ¬ ı ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ß Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥

Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ú µ—¥°—∫∂ππ§™æ≈“¬ÿ°µå ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ú √–¬–

ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ´Õ¬ ı ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

√–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ—¥°—∫∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–

ª√–¡“≥ Ò¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ´Õ¬ Û ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«

∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ√≥™—¬™“≠¬ÿ∑∏

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

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

∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ (∂ππ “¬ © Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππ°Õßæ≈ Ò (∂ππ “¬ ß Û)

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

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

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

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

‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√
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∂ππ “¬ © Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑«“¿‘∫“≈ ‡√‘Ë¡µâπ®“°
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∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ°Õßæ≈ Ò (∂ππ “¬ ß Û)

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

∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ‡°‘¥«√“¡‘µ√∫√√®∫°—∫∂ππº¥ÿßæ“π‘™ (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∂ππ ÿπ∑√‡∑æ
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