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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานเพ  จังหวัดระยอง 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

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

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลแกลง  และตําบลเพ  อําเภอเมืองระยอง  

จังหวัดระยอง  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอมของ
ชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   พรอมทั้งอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคูไปกับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
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สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนบานเพใหเปนชุมชนบริการในดานการอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว 

(๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

(๓) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

(๔) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข   ๔   ที่ กําหนดไว เปนสีมวงออน   ให เปนที่ ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
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(๑๐) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินและถนนกรูนนอย  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขต

ทางไมนอยกวา  ๖  เมตร 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  
(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 
(๗) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินและถนนกรูนนอย  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขต

ทางไมนอยกวา  ๖  เมตร 
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การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินและถนนกรูนนอย  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขต

ทางไมนอยกวา  ๖  เมตร 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการโดยไม เปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม   คลังสินคา   สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

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) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๑) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๒) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๓) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดิน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๖  เมตร 
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนการจัดสรรที่ เปนสวนหนึ่งของ 

การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๙)  ดําเนินการใน
โครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืน
ขออนุญาต 

การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดิน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๖  เมตร 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่เปน
ของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  
เกษตรกรรมหรือ เกี่ ยวของกับเกษตรกรรม   การทองเที่ ยวหรือเกี่ ยวของกับการทองเที่ ยว   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

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

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๙) โรงงานบําบัดน้ําเสีย 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดิน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๖  เมตร 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า   
การประมงชายฝง  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 

ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 
ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได
(๑๑)  การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การฆาสัตว ได ได
(๒)  การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
       หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได
(๗)  การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร  เชน  ไขเค็ม
       ไขเยี่ยวมา  ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็ง  หรือไขเหลวแชเย็น ได ได
        (ไมใชฟน  ขี้เลื่อย  แกลบ  เปนเชื้อเพลิง)

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๒)  การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง
        หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได
        (ไมใชฟน  ขี้เลื่อย  แกลบ  เปนเชื้อเพลิง)

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานเพ  จังหวัดระยอง  
พ.ศ.  ๒๕๔๙

  พาณิชยกรรม และ
 ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช หรือผลไม  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม  และ
       บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได
(๒)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม  โดยวิธีกวน  ตากแหง  ดอง
       หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได ได

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การสี  ฝด  หรือขัดขาว ได ได
(๓)  การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได
(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได
(๖)  การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน  แวน  หรือแทง ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได
(๒)  การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได
(๓)  การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น ได ได ได

๒

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑๐)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได
(๑๑)  การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด 
หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได ได ได ได

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม ได
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอล  น้ําอัดลม  หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑)  การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได
(๒)  การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

 (๔)  การทําน้ําแร ได
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ  ดาย  หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน

(Asbestos)  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๔)  การพิมพสิ่งทอ  (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง) ได

๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจชนบทและเกษตรกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนนอยที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางพาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห  หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การผลิตเชือก ได ได ได
(๒)  การผลิต  ประกอบ  หรือซอมแซมตาขาย  แห  หรืออวน 
        และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ  หวาย  ฟาง
ออ  กก  หรือผักตบชวา ได ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑)  การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร  การเย็บเลมทําปก 
       หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง  อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ  
       ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได
(๒)  การหั่น  ผสม  รีดใหเปนแผน  หรือตัดแผนยางธรรมชาติ
       ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

๔

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจชนบทและเกษตรกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนนอยที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง



ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การทําภาชนะบรรจุ  ได ได
(๑๒)  การตัด  พับ  หรือมวนโลหะ ได
(๑๓)  การกลึง  เจาะ  ควาน  กัด  ไส  เจียน  หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องยนต  เครื่องกังหัน  และรวมถึง 
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได ได ได

๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว ได ได

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑)  การซอมแซม  ทาสี  หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ  นอกจากเรือยาง ได ได ได ได     
(๒)  การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต  จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การสราง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
       จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ ได ได ได

๕

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน
หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน  และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน  เครื่องมือ  หรือเครื่อง
ใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๔)  การทํารม  ไมถือขนนก  ดอกไมเทียม  ซิป  กระดุม  ไมกวาด  แปรง  
       ตะเกียง  โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองยาสูบหรือกลองบุหรี่
       กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย) ได ได ได
(๕)  การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของ  หรือเครื่อง
       โฆษณาสินคา  ตราโลหะ  หรือยางแมพิมพลายฉลุ  (Stencils) ได ได ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําใหบริสุทธิ์  หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น  (ซึ่งไมมีการแกะ  ลาง  หรือแปรสภาพวัตถุดิบ) ได ได ได ได ได ได ได
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๖

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอยพาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
รถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ
ยานดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ 
       ของยานดังกลาว ได ได
(๒)  การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรอื
        สวนประกอบของยานดังกลาว ได ได
(๓)  การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได
(๔)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได
๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือยอมผา เครื่องนุงหม  พรม

หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดย
ไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๓)  การลงรัก  หรือการประดับตบแตงดวยแกว  กระจก  มุก  ทอง 
       หรืออัญมณี ได ได ได ได

    หมายเหต ุ        ลําดับที่                         หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                            ได                                 หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                            โรงงานจําพวกที่           หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๗

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอยพาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
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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√«¡™ÿ¡™π∫â“π‡æ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

Úı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ

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

ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ·≈–∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß™àÕßπ“

µ“¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß‡≈¢∑’Ë Ù¯¯

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘

ªÉ“∫â“π‡æ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙı ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡æ√—°…¡“µ“«‘∑¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

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

»“≈‡®â“»√’ ”√«®π“«“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

¥â“π„µâ ®¥ ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§µ”∫≈‡æ ·≈– ∂“π’√“¬ß“π

∫â“π‡æ °√¡§«∫§ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√∑“ßÕ“°“»

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ø“°‡Àπ◊Õ

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π’√“¬ß“π∫â“π‡æ °√¡§«∫§ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√∑“ßÕ“°“»

∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πµ° ·≈–»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ∑À“√‡√◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ § Û)  ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ°

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ°∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòß

µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ°

‡ªìπ√–¬– Ù ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬ΩíòßÕà“«‰∑¬

¥â“π„µâ ®¥»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’√“¬ß“π∫â“π‡æ °√¡§«∫§ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√∑“ßÕ“°“»

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥ ∂“π’√“¬ß“π∫â“π‡æ °√¡§«∫§ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√∑“ßÕ“°“»

¥â“πµ–«—πµ° ®¥ ∂“π’√“¬ß“π∫â“π‡æ °√¡§«∫§ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√∑“ßÕ“°“»

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß “ª Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ø“°‡Àπ◊Õ

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ«—≤π“ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ § Û) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–

 ”π—°ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ «π‚°¡≈“√“¡

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«—≤π“ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ § Û) ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µÕÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘

ªÉ“‡¢“·À≈¡‡∑’¬π ‡¢“‡ª≈Á¥ ‡¢“·À≈¡À≠â“ ‡°“–‡ ¡Á¥ ·≈–‡°“–„°≈â‡§’¬ß

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µÕÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘

ªÉ“‡¢“·À≈¡‡∑’¬π ‡¢“‡ª≈Á¥ ‡¢“·À≈¡À≠â“ ‡°“–‡ ¡Á¥ ·≈–‡°“–„°≈â‡§’¬ß

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

Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß

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

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

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÀπÕß∫—« (∂ππ “¬ § Û) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‚¢¥°≈“ß (∂ππ “¬ § Û) ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‚¢¥°≈“ß (∂ππ “¬ § Û) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ 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 ®¥∂ππÀπÕß∫—« (∂ππ “¬ § Û) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

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

Õÿµ “À°√√¡ÀâÕß‡¬Áπ  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ ·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√µ”∫≈‡æ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‚¢¥°≈“ß (∂ππ “¬ § Û) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‚√ßπÈ”·¢Áß (∂ππ “¬ ¢ Ú) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‚√ßπÈ”·¢Áß (∂ππ “¬ ¢ Ú) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‚¢¥°≈“ß (∂ππ “¬ § Û) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬∫π (∂ππ “¬ ¢ Ú) ø“°‡Àπ◊Õ

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

«—¥‡¿µ√“ ÿ¢“√¡¬å ·≈–«—¥‡¿µ√“ ÿ¢“√¡¬å

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

(∂ππ “¬ °) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë “∏“√≥–‡≈’¬∫™“¬Ωíòß∑–‡≈

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑’Ë “∏“√≥–‡≈’¬∫™“¬Ωíòß∑–‡≈
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Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬∫π (∂ππ “¬ ¢ Ú) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬≈à“ß (∂ππ “¬ °) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

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

‡©æ“–°‘® §◊Õ Õß§å°“√Õÿµ “À°√√¡ÀâÕß‡¬Áπ

ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∑’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‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ

Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ·≈–‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ªÉ“°√–‡©¥ ªÉ“‡æ ·≈–ªÉ“·°≈ß

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

∫â“π‡æ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û

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

À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û

(∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

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

«—¥‡¢“ ”‡¿“∑Õß ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“ ”‡¿“∑Õß

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

∫â“π‡æ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)

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

ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ

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

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

À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πÕÕ°
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ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°√ŸππâÕ¬ ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

ı.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ ·≈–

 ∂“π’®à“¬πÈ”ª√–ª“∫â“π‡æ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ·≈–∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“π„µâ ®¥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈ Ò («—¥„π‰√à- ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈ Ò («—¥„π‰√à- ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ø“°‡Àπ◊Õ

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

√–À«à“ßµ”∫≈‡æ°—∫µ”∫≈µ–æß

ı.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ø“°„µâ «—¥„π‰√à ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥„π‰√à

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ° ·≈–∫àÕ∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬‡∑»∫“≈

µ”∫≈∫â“π‡æ

¥â“π„µâ ®¥§≈Õß “ª Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

√–À«à“ßµ”∫≈‡æ°—∫µ”∫≈µ–æß

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

ı.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ«—≤π“ ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡¢µ∑À“√‡√◊Õ

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∫àÕ∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬‡∑»∫“≈

µ”∫≈∫â“π‡æ
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ı.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ § Û) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ∑À“√‡√◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«—≤π“ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑À“√‡√◊Õ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ § Û) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–Õà“ß‡°Á∫πÈ”ÀπÕß‡ªì¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«—≤π“ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

ˆ.Ò ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß™àÕßπ“ µ“¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß‡≈¢∑’Ë Ù¯¯

ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß

‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“

ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ°∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«∂ππ‡¢â“»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‡ªìπ√–¬– Ù ‡¡µ√ ∂ππ “¬≈à“ß

(∂ππ “¬ °) ø“°„µâ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬≈à“ß (∂ππ “¬ °) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß≈“°®“°∫√‘‡«≥∂ππ “¬≈à“ß

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

®“°™“¬Ωíòß∑–‡≈ ‡ âπ¢π“π°—∫‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ‡ªìπ√–¬–

Ò,ˆ ‡¡µ√ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ‡ªìπ√–¬–

Ú ‡¡µ√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙı ø“°„µâ

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

·π«‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ªÉ“∫â“π‡æ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ®“°™“¬Ωíòß∑–‡≈

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫™“¬Ωíòß∑–‡≈ ·≈–‡ âπµ√ß

∑’Ë≈“°®“°‡¢µÕÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘ ªÉ“‡¢“·À≈¡‡∑’¬π ‡¢“‡ª≈Á¥ ‡¢“·À≈¡À≠â“ ‡°“–‡ ¡Á¥ ·≈–

‡°“–„°≈â‡§’¬ß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ®“°™“¬Ωíòß∑–‡≈

¥â“πµ–«—πµ° ®¥»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˜.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π°“√»÷°…“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˜.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“ ”‡¿“∑Õß
˜.Ú ‚√ß‡√’¬π‡æ√—°…¡“µ“«‘∑¬“
˜.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥‡¿µ√“ ÿ¢“√¡¬å
˜.Ù ‚√ß‡√’¬π«—¥„π‰√à

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

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß

®—ßÀ«—¥√–¬Õß ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√
¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ‡ªìπ√–¬–

Ò,ˆ ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬≈à“ß (∂ππ “¬ °) ∑’Ë®ÿ¥∑’Ë≈“°®“°∫√‘‡«≥

∂ππ “¬≈à“ß (∂ππ “¬ °) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√
®“°™“¬Ωíòß∑–‡≈

˘. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˘.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˘.Ò «—¥‡¢“ ”‡¿“∑Õß
˘.Ú »“≈‡®â“»√’ ”√«®π“«“
˘.Û «—¥‡¿µ√“ ÿ¢“√¡¬å
˘.Ù «—¥„π‰√à
˘.ı «—¥¡ß§≈ “¡—§§’∏—¡‚¡∑—¬
˘.ˆ  ”π—°ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ «π‚°¡≈“√“¡

Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò.˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ò.Ò  ∂“π’®à“¬πÈ”ª√–ª“∫â“π‡æ
Ò.Ú  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√µ”∫≈‡æ
Ò.Û  ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§µ”∫≈‡æ
Ò.Ù »Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕπ”‚¥¬·¡≈ß∑’Ë ıı ®—ßÀ«—¥√–¬Õß
Ò.ı ∫àÕ∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬‡∑»∫“≈µ”∫≈∫â“π‡æ
Ò.ˆ »Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ò.˜ Õà“ß‡°Á∫πÈ”ÀπÕß‡ªì¥
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

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

æ.». ÚıÙ˘

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

Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß ÒÙ. ‡¡µ√ ®”π«π Ò  “¬ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ “¬≈à“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ (∂ππ “¬ § Ù)

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ √–¬–ª√–¡“≥

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‚¢¥°≈“ß (∂ππ “¬ § Û) µ—¥°—∫∂ππ°√ŸππâÕ¬ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«

∂ππ°√ŸππâÕ¬ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÚ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ “¬∫π·≈–∂ππ‚√ßπÈ”·¢Áß

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

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ°√ŸππâÕ¬

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙı ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∂ππ‚√ßπÈ”·¢Áß (∂ππ “¬ ¢ Ú) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫

∂ππ‚¢¥°≈“ß (∂ππ “¬ § Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°√ŸππâÕ¬ µ—¥°—∫∂ππ‚¢¥°≈“ß (∂ππ “¬ § Û)

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ‚¢¥°≈“ß (∂ππ “¬ § Û) √–¬–ª√–¡“≥ ˆ˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˜¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°√ŸππâÕ¬

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

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙı ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«

∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππÀπÕß∫—« (∂ππ “¬ § Û) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√

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

µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ù ‡¡µ√
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Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π ı  “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÀπÕß¬“¬Õ‘π ·≈–

∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
√–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıˆ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫
·π«∂ππ‡¥‘¡‰ª∑“ß∑‘»„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ®π ÿ¥·π«∂ππ‡¥‘¡ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
√–¬–ª√–¡“≥ ÙÚ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππ«—≤π“ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«
∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Òı ‡¡µ√

∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡æ√—°…å ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ∫√√®∫°—∫
∂ππ«—≤π“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Û¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ‡æ√—°…å ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π ÿ¥·π«∂ππ‡¥‘¡ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥
˘Ù ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ°√ŸππâÕ¬ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°√ŸππâÕ¬ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ°√ŸππâÕ¬ √–¬–ª√–¡“≥ ıÛ ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ıÙ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û
(∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ı ‡¡µ√
·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ıÚ ‡¡µ√ ®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π
µ–«—πÕÕ°∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«‡¢µ
º—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ¯ˆ ‡¡µ√

∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß
∂ππ‚¢¥°≈“ß ·≈–∂ππÀπÕß∫—« ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡≈’¬∫À“¥
·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»‡Àπ◊Õ ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ«—¥„π‰√à-µ≈“¥‡æ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥
Ò,Û¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ‚¢¥°≈“ß∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ®π ÿ¥·π«∂ππ‡¥‘¡ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙı
‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ √–¬–ª√–¡“≥ ıÙ ‡¡µ√ ·≈–‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ıÛ ‡¡µ√ ®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ°
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡
¥â“πµ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˜Ú ‡¡µ√
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∂ππ “¬ § Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬≈à“ß (∂ππ “¬ °) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥

Òı ‡¡µ√

∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß

(∂ππ “¬ § Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß

(∂ππ “¬ § Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß

(∂ππ “¬ § Û) √–¬–ª√–¡“≥ ˆ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡µ√

µ—¥°—∫∂ππ«—≤π“∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ«—≤π“∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ‰ª∑“ß

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

√–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππÀπÕß¬“¬Õ‘π (∂ππ “¬ § Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ

 “¬ § Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ ß) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò

√–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√

Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ù. ‡¡µ√ ®”π«π Ò  “¬ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥·¡à√”æ÷ß (∂ππ “¬ § Û)
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