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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

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  ในทองที่ตําบลสองคอน  ตําบลบานปา  ตําบลเตาปูน  ตําบล

ตาลเด่ียว  ตําบลแกงคอย  อําเภอแกงคอย  และตําบลตลิ่งชัน  อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ภายใน
แนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชน 
ในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม 
ในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
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(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา   
การสาธารณสุข  การคมนาคมและการขนสง 

(๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ 
(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอและได

มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๘  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว เปนสีมวงออน   ให เปนที่ ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบนั
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสงู 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมฝงแมน้ําปาสัก  คลองสองคอน  บึงทอง  บึงตลาดไชย   

บึงขอนขวางเหนือ  บึงขอนขวางใต  และบึงตาลเด่ียว  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง  ตามสภาพ
ธรรมชาติของแมน้ําปาสัก  คลองสองคอน  บึงทอง  บึงตลาดไชย  บึงขอนขวางเหนือ  บึงขอนขวางใต  
และบึงตาลเด่ียว  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการ
สาธารณูปโภค 
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ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

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) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมฝงแมน้ําปาสัก  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ

ธรรมชาติของแมน้ําปาสักไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการ
สาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา   โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ   หาน   เปด   ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

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

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๔) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําปาสัก  บึงตาลเด่ียว  หวยกระบอก  และหวยล่ี  ใหมีที่วางตาม

แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําปาสัก  บึงตาลเด่ียว  หวยกระบอก  และหวยล่ี  ไมนอยกวา   
๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

กําหนดใหดําเนินการได  ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่
ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

อยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  

และเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๙)  ดําเนินการใน
โครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ ดินริมฝงแมน้ํ าป าสัก   คลองสองคอน   คลองหนองผึ้ง   บึงทอง   
หวยกระบอก  และหวยล่ี   ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําปาสัก 
คลองสองคอน  คลองหนองผึ้ง  บึงทอง  หวยกระบอก  และหวยล่ี  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  หมายเลข  ๗.๖  และหมายเลข  ๗.๗   
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนแหลงนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๒) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๗.๔  และหมายเลข  ๗.๕  ใหใชประโยชนที่ดินเฉพาะเพื่อเปน
สวนสาธารณะ 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทานั้น  และหามใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

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

(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชน

ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมหวยดักดาน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของ
หวยดักดานไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อารีย  วงศอารยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
4 โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การฆาสัตว ได ได

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

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําขนมปง หรือขนมเคก ได ได
(2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมแหง ได ได
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ด  หรือชิ้น ได ได

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(10) การทําไอศกรีม ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1) การทําน้ําดื่ม ได ได

พ.ศ.  2549 
บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1) การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะรอง  หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น
      ที่คลายคลึงกัน ได ได
(2) การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนาตาง  บานหนาตาง
       บานประตู  หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได ได

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม  แกว
ยาง  หรืออโลหะอื่น  ซึ่งมิใชเครื่องเรือน  หรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเขารูป  และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได

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

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(2) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน
      ลําเลียงหรือระบบทอลม ได ได

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

61 โรงงานผลิต  ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา  และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ

กอสราง หรือติดตั้ง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได

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

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต
เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต
หรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได ได

66 โรงงานผลิต   ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับ
ใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตวและรวมถึงสวนประกอบหรือ
อุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว ได ได ได ได

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ
ทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใชในเครื่องการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหอง
ทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการ
ถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเท
อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น
เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา
เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลัง เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการ
อุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช
พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได

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

72 โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรศัพท
 เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป  เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย  เครื่องสงวิทยุ
เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญานหรือจับสัญญาน  เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-Conductor or

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร
หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electornic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือชิ้นสวนสําหรับ
ใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ได ได ได ได

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ดวยแรงคนหรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การทํา ดัดแปลง หรือซอมเครื่องมือหรืออุปกรณ
      วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง
      ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ได ได

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

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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(5) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ
      หรือเหรียญอื่น ๆ ได ได

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช
ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(4) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด
      แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง หรือไฟฟา กลองยาสูบ หรือ
      กลองบุหรี่ หรือไฟแช็ก ได ได
(5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่อง
      โฆษณาสินคา ตราโลหะ หรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils) ได ได

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได

92 โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

93 โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง ได ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

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

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

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

พรม หรือขนสัตว ได ได ได

                                     หมายเหต ุ     ลําดับที่                   หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                                          ได                           หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                                          โรงงานจําพวกที่       หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อุตสาหกรรมเฉพาะกิจที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
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¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß‡Àπ◊Õ  ”π—° ß¶å Õß§Õπ‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥ Õß§Õπ„µâ

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

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

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

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß„µâ

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

∂ππ “¬ ¢ Ú

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π«—¥¢ÕπÀÕ¡ «—¥¢ÕπÀÕ¡

·≈–·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππÕ¥‘‡√° “√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§«

‡ªìπ√–¬– Ù ‡¡µ√ ·≈–∫÷ß∑Õß
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¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππÕ¥‘‡√° “√ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß„µâ

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

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

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

®“°∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß„µâ «—¥¢ÕπÀÕ¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥¢ÕπÀÕ¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥µ“≈‡¥’Ë¬«

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥√“…Æ√åæ—≤π“

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ«—™√Õÿ∑—¬°ÿ≈ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ § ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬–

ˆ ‡¡µ√

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥µ“≈‡¥’Ë¬«

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

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

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

´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬–

ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∂÷ß®ÿ¥´÷ËßÕ¬Ÿà∫π·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòßµ–«—πÕÕ° µ—¥°—∫‡ âπ

·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß √–∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

·≈–«—¥®”»’≈

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∫÷ßµ“≈‡¥’Ë¬«

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.¯ ∑’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 ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππÕ¥‘‡√° “√ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥«—¥∫â“π¡à«ß

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∑‘ππ–≈—°…≥å ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ® Ò ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ® Ò

∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ø“°µ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∂ππ “¬ ® Ò ‡ªìπ√–¬–

ı ‡¡µ√

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

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ø“°µ–«—πÕÕ° ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°„µâ·≈–ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥·°àß§Õ¬ »“≈‡®â“∫÷ß‡∂à“°ß¡à“ - ‚√ß‡® ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππÕ¥‘‡√° “√ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥ ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π·°àß§Õ¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∑‘ππ–≈—°…≥å ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππæ√–æ“¬—æ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥ ø“°„µâ

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

˜Ú æ√√…“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–æ“¬—æ ø“°„µâ  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈·°àß§Õ¬

§≈‘π‘°ºŸâªÉ«¬πÕ° ‚√ßæ¬“∫“≈·°àß§Õ¬ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬πÕ”‡¿Õ·°àß§Õ¬ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬ °√¡ àß‡ √‘¡°“√‡°…µ√

°√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’  “¢“·°àß§Õ¬ ·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√

Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈æ—≤π“  ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å·°àß§Õ¬

ß“πªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬‡∑»∫“≈µ”∫≈·°àß§Õ¬ ·≈–∂ππ “¬ § ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∑‘ππ–≈—°…≥å ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«—¥·°àß§Õ¬ »“≈‡®â“∫÷ß‡∂à“°ß¡à“ - ‚√ß‡® ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈

«—¥·°àß§Õ¬ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππæ√–æ“¬—æ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥ ø“°„µâ ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢·°àß§Õ¬

·≈– «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈µ”∫≈·°àß§Õ¬
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππæ√–æ“¬—æ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∑‘ππ–≈—°…≥å ø“°µ–«—πÕÕ°

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

ª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡·≈–§≈—ß ‘π§â“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ù.Ò ∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑‡®â“§ÿ≥‡°…µ√æ◊™º≈ ®”°—¥

Ù.Ú ∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑™‘π“‚π‡§π®‘ ®”°—¥

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

° Û ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥µ“≈‡¥’Ë¬«

Ù.Ù ∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑‡∫Õ√å°‚ à́‡¡µ—≈≈å ®”°—¥

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ√ßµ“¡·π«µ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ § ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬– ˆ ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬§≈Õß ‘∫‡°â“ - ™ÿ¡∑“ß·°àß§Õ¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬§≈Õß ‘∫‡°â“ - ™ÿ¡∑“ß·°àß§Õ¬ ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

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

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

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“πµ–«—πµ° ®π∂÷ß‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ø“°„µâ
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Ù.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ√ßµ“¡·π«µ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°„µâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ § ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

‡ªìπ√–¬– ˆ ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬§≈Õß ‘∫‡°â“ - ™ÿ¡∑“ß·°àß§Õ¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬§≈Õß ‘∫‡°â“ - ™ÿ¡∑“ß·°àß§Õ¬ ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°„µâ ‡ªìπ√–¬– ˆ ‡¡µ√ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬–

ı ‡¡µ√

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

‡©æ“–°‘® ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ√ßµ“¡·π«µ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°µ–«—πÕÕ°
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ˆ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§«

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÚ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“π Õß§Õπ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°µ–«—πµ°  ”π—° ß¶å ’∑“‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π

«—¥ ’∑“„µâ

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß √–∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬

ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ à«π¢Õß‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°

®“°®ÿ¥∑’Ë‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÚ

·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“π Õß§Õπ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∫√√®∫°—∫®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß

Àâ«¬°√–∫Õ°∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÀâ«¬°√–∫Õ°∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÚ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“π Õß§Õπ ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑‡®â“§ÿ≥‡°…µ√æ◊™º≈ ®”°—¥ ·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÚ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“π Õß§Õπ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ∫√√®∫°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÚ ·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“π Õß§Õπ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∫√√®∫°—∫®ÿ¥°÷Ëß°≈“ßÀâ«¬°√–∫Õ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÀâ«¬°√–∫Õ°∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”ªÉ“ —°

Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑™‘π“‚π‡§π®‘ ®”°—¥ ·≈–Àâ«¬°√–∫Õ° Ωíòß„µâ
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ø“°µ–«—πµ°

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

‡∑»∫“≈µ”∫≈·°àß§Õ¬ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ° ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ‡ªìπ√–¬–

Òı ‡¡µ√ ∫÷ß∑Õß ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ∫√√®∫°—∫∂ππÕ¥‘‡√° “√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ‡ªìπ√–¬–

Ù ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.Ù ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬°√–∫Õ° Ωíòßµ–«—πµ°

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

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

ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß‡Àπ◊Õ «—¥ ’∑“„µâ «—¥‡µ“ªŸπ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡µ“ªŸπ

·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÚÒ˜ ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß·°àß§Õ¬ - Õ¥‘‡√° “√ - µ“≈‡¥’Ë¬« ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ∑’Ë®ÿ¥

´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡µ√ ·≈–‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬°√–∫Õ° Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ø“°µ–«—πÕÕ°
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ˆ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòßµ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”ªÉ“ —° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

ø“°‡Àπ◊Õ µ—¥°—∫Àâ«¬°√–∫Õ° Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ∂ππ “¬ § ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú

(∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°„µâ

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

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬§≈Õß ‘∫‡°â“ - ™ÿ¡∑“ß·°àß§Õ¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ âπµ—Èß©“°°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°„µâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ § ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬– ˆ ‡¡µ√ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÚÒ˜ ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß·°àß§Õ¬ -

Õ¥‘‡√° “√-µ“≈‡¥’Ë¬« ø“°„µâ

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß √–∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß √–∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬ ·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ò - ∫â“πÀ“¥ Õß·§« ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬§≈Õß ‘∫‡°â“ - ™ÿ¡∑“ß·°àß§Õ¬ ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°„µâ ‡ªìπ√–¬– Ò ‡¡µ√ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬–

ı ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø “¬§≈Õß ‘∫‡°â“ - ™ÿ¡∑“ß·°àß§Õ¬ ø“°µ–«—πµ°

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

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°„µâ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ø“°‡Àπ◊Õ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‡ªìπ√–¬–

ı ‡¡µ√

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

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

˜.Ò ∫÷ßµ≈“¥‰™¬

˜.Ú ∫÷ß∑Õß
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˜.Û ∫÷ß¢Õπ¢«â“ß‡Àπ◊Õ

˜.Ù  «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈µ”∫≈·°àß§Õ¬

˜.ı  «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ˜Ú æ√√…“

˜.ˆ ∫÷ß¢Õπ¢«â“ß„µâ

˜.˜ ∫÷ßµ“≈‡¥’Ë¬«

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

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

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥ Õß§Õπ°≈“ß

¯.Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥ ’∑“„µâ

¯.Û ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈∫â“π¡à«ß

¯.Ù ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥·°àß§Õ¬

¯.ı ‚√ß‡√’¬π«—¥¢ÕπÀÕ¡

¯.ˆ ‚√ß‡√’¬π·°àß§Õ¬

¯.˜ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈æ—≤π“

¯.¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡µ“ªŸπ

¯.˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥µ“≈‡¥’Ë¬«

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

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

˘.Ò  ”π—° ß¶å ’∑“‡Àπ◊Õ

˘.Ú «—¥ Õß§Õπ°≈“ß

˘.Û «—¥ Õß§Õπ„µâ

˘.Ù «—¥∫â“π¡à«ß

˘.ı  ”π—° ß¶å Õß§Õπ‡Àπ◊Õ

˘.ˆ  ”π—° ß¶å·°àßªÉ“ —°

˘.˜ «—¥ ’∑“„µâ

˘.¯ «—¥·°àß§Õ¬ »“≈‡®â“∫÷ß‡∂à“°ß¡à“-‚√ß‡®

˘.˘ «—¥¢ÕπÀÕ¡

˘.Ò «—¥√“…Æ√åæ—≤π“

˘.ÒÒ «—¥‡µ“ªŸπ
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˘.ÒÚ «—¥µ“≈‡¥’Ë¬«

˘.ÒÛ «—¥®”»’≈

˘.ÒÙ «—¥∫”‡æÁ≠∏√√¡

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 °“√ª√–ª“‡∑»∫“≈µ”∫≈·°àß§Õ¬

Ò.Ú ∑’Ë∑‘Èß¢¬–‡∑»∫“≈

Ò.Û ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢·°àß§Õ¬

Ò.Ù  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈·°àß§Õ¬ §≈‘π‘°ºŸâªÉ«¬πÕ° ‚√ßæ¬“∫“≈·°àß§Õ¬

»Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬πÕ”‡¿Õ·°àß§Õ¬ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬

 ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬ °√¡ àß‡ √‘¡°“√‡°…µ√ °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π

®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’  “¢“·°àß§Õ¬ ·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ·°àß§Õ¬

Ò.ı  ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å·°àß§Õ¬ ß“πªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬‡∑»∫“≈µ”∫≈

·°àß§Õ¬

Ò.ˆ ‚√ßæ¬“∫“≈·°àß§Õ¬

Ò.˜  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √–∫ÿ√’ ‡¢µ Ú
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß·°àß§Õ¬ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

æ.». ÚıÙ˘

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

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

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

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò -

∫â“πÀ“¥ Õß·§« ‰ª∑“ß∑‘»„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Û¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–

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

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

Ò¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÒÙ ·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò -

∫â“πÀ“¥ Õß·§«

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

∂ππ∂«‘≈«—≤π“ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππæ√–æ“¬—æ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬

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

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

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  ∫. ÚÒ˜ ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß·°àß§Õ¬ - Õ¥‘‡√° “√ - µ“≈‡¥’Ë¬«

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

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√

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

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

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∂«‘≈«—≤π“ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∫√√®∫°—∫∂ππÕÿ‰√√—µπå (∂ππ “¬ §) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
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µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÚÛ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

˜ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

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

√–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ÚÒ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ (∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥)

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ √–¬–ª√–¡“≥ ÒÛ ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ (∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥) ∑’Ë∫√‘‡«≥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ (∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥)

∫√√®∫°—∫∂ππÕÿ‰√√—µπå (∂ππ “¬ §) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ıÒ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫

∂ππ∂«‘≈«—≤π“ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∂«‘≈«—≤π“ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∫√√®∫°—∫

∂ππ∑‘ππ–≈—°…≥å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ∂«‘≈«—≤π“ (∂ππ “¬ ¢ Ò)

√–¬–ª√–¡“≥ ÙÙ ‡¡µ√

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

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÕÿ‰√√—µπå ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‰ª∑“ß

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

(∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥)

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

∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÕÿ‰√√—µπå

(∂ππ “¬ §) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππÕÿ‰√√—µπå (∂ππ “¬ §) ∫√√®∫°—∫∂ππæ√–æ“¬—æ ‰ª∑“ß

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

Àà“ß®“°∂ππ “¬ ® Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∂ππ “¬ ® Ú √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√

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

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

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

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

®π∫√√®∫°—∫∂ππÕÿ‰√√—µπå (∂ππ “¬ §)
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ı. ∂ππ·∫∫ ® ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ®”π«π Ú  “¬ ¥—ßπ’È

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

ÛÒ¯¯ (∂ππ ÿ¥∫√√∑—¥) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ‡≈’¬∫ —πµ‘ ÿ¢∫√√®∫°—∫∑“ß

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

ı ‡¡µ√ ®π®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈·°àß§Õ¬¥â“π∑‘»µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ ∫√√®∫°—∫∂ππÕÿ‰√√—µπå

(∂ππ “¬ §) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯¯ √–¬–ª√–¡“≥

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

Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò ∫√√®∫°—∫∂ππÕÿ‰√√—µπå (∂ππ “¬ §) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«

∂ππ “¬ ß Ò √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Òı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ú ∫√√®∫°—∫∂ππÕÿ‰√√—µπå (∂ππ “¬ §)

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



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองท่ีตําบลสองคอน  ตําบลบานปา  ตําบลเตาปูน  ตําบลตาลเดี่ยว  ตําบลแกงคอย  อําเภอแกงคอย  และ 
ตําบลตล่ิงชัน  อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม  ท้ังนี้  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖   วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทํา 
โดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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