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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

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  ในทองที่ตําบลนางแล  ตําบลแมขาวตม  ตําบลบานดู  

ตําบลริมกก  ตําบลรอบเวียง  ตําบลเวียง  ตําบลทาสาย  ตําบลสันทราย  อําเภอเมืองเชียงราย  และตําบล
เวียงชัย  อาํเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและ
สภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
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(๑) สงเสริมและพัฒนาใหชุมชนเมืองเชียงรายเปนศูนยกลางการบริหารราชการการปกครอง  
การศึกษา  การคา  การบริการของจังหวัดเชียงราย 

(๒) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให
เพียงพอและไดมาตรฐาน 

(๓) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
(๔) สงเสริม  อนุรักษ  และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่มีคุณคาทางศาสนา  

ประวัติศาสตร  โบราณสถาน  สถาปตยกรรม  ศิลปกรรม  เพื่อดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมลานนาของจังหวัด
เชียงราย 

(๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๔๑  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนทีดิ่น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓๔  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล   
ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมง 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน   
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๗๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  ถึงหมายเลข  ๑๓.๔๑  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 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
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(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

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  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
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(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ

พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ   ยกเวนบริเวณหมายเลข   ๓ .๑๙   

เฉพาะพื้นที่ที่กําหนดใหเปนเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการไดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบริการ  

โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โดยไม
เปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใชประโยชนที่ดินบริเวณริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม   
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย 
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 

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

การอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๙)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเทานั้น 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดินซ่ึง
เปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตการ



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 

ใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํากก  และแมน้ําลาว  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง  ตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ํากกและแมน้ําลาวไมนอยกวา  ๑๕  เมตร 

ความในวรรคสาม   มิใหนํ ามาใชแกการกอสร างเพื่อการคมนาคมทางน้ํ าหรือการ
สาธารณูปโภค 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครองดูแล
รักษาหรือบํารุงปาไม  สัตวปา  ตนน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม  การสงวนคุมครองสัตวปา  และการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมงใหใช
ประโยชนที่ ดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว   
การประมง  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถิ่น  การทองเที่ยว  การอยูอาศัย  
พาณิชยกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  
และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตาม
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๙) โรงฆาสัตว 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหใชประโยชน

ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 

ขอ ๒๐ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อารีย  วงศอารยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช           ได   ได  
(2) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช           ได   ได  
(5) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง            
     หรือคลังสินคา ได ได
(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก          ได ได ได ได  
(9) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม          ได ได  ได ได  
(11)  การฟกไขโดยใชตูอบ         ได  ได   

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การฆาสัตว            ได   ได
(2) การถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง                
      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง       ได   ได ได  ได ได  
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่
     สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว           ได   ได  
(6) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว     ได   ได  
(7) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน                
      ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
 (1)  การทํานมสดใหไรเชื้อ หรือฆาเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
      เชน  การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส           ได   ได  

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย
พ.ศ. 2550

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ
ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแนนนอย เฉพาะกิจเกษตรกรรม



ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้
(2) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให
       เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง       ได   ได ได  ได ได  
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา           ได   ได  
(5) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา           ได   ได  

7 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามัน จากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสกัดน้ํามันมะพราว            ได   ได

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ
       ที่ผนึก และอากาศเขาไมได          ได ได  ได ได  
(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือ                
       ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง          ได ได  ได ได  

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสี ฝด  หรือขัดขาว          ได ได  ได ได  
(3) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช          ได ได  ได ได  
(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช          ได ได  ได ได  
(6) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง          ได ได  ได ได  

10 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1)  การทําขนมปงหรือขนมเคก ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(2)  การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(3)  การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น    ได   ได   ได ได  ได ได  

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
เฉพาะกิจ
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หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หนาแนนมาก



ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน 

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การทําน้ําเชื่อม         ได ได  ได ได  
(7)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ          
      ซึ่งมิใชออย      ได   ได    ได    

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกเลต  หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การทําใบชาแหงหรือใบชาผง       ได   ได ได  ได ได  
(2)  การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง          ได    ได  
(3)  การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก    ได   ได   ได ได  ได ได  
(4)  การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต    ได   ได   ได ได  ได ได  
(5)  การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ    ได   ได   ได ได  ได ได  
(6)  การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด    ได   ได   ได ได  ได ได  
(7)  การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม
      หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล    ได   ได   ได ได  ได ได  
(8)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด
      ผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต    ได   ได   ได ได  ได ได  
(10)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ    ได   ได   ได ได  ได ได  
(11)  การทําไอศกรีม    ได   ได   ได ได  ได ได  

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(6)  การทําน้ํามันสลัด ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
(7)  การบดหรือปนเครื่องเทศ ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
(8)  การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็งหรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ชนบทและพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม
ที่ดินประเภท
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ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
18 โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม            ได   ได
19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2)  การทําเบียร           ได *   ได * เฉพาะแตการประกอบการที่เปนสวนหนึ่งของ

กิจการโรงแรม หางสรรพสินคา และสถานบริการ
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  

น้ําอัดลม  หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1)  การทําน้ําดื่ม ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(2)  การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล          ได   ได  
(4)  การทําน้ําแร       ได ได  ได ได  ได ได  

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ           ได   ได  
(3) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว           ได   ได  
(4 )  การทํายานัตถุ           ได   ได  

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ  ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(4)  การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)            ได   ได

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช
เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน          ได ได  ได ได  
(2) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก          ได ได  ได ได  
(3) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(4) การตบแตง หรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

24 โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
 หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดาย หรือเสนใย ได ได ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่
เฉพาะกิจ

4

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม



ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย

ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน    ได   ได ได  ได ได  ได ได  
26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1) การผลิตเชือก       ได   ได ได  ได ได  
(2) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน
     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได  ได ได  

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ
       เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผาหนังสัตว ขนสัตว
       หรือวัสดุอื่น          ได ได  ได ได  
(2)  การทําหมวก          ได ได  ได ได  

33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ซึ่งมิไดทําจากไม
ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป          ได ได  ได ได  

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน            ได   ได
(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือ
      สวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร            ได   ได

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก           
หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได

5

เกษตรกรรม เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม



ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
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36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน               
    ของผลิตภัณฑดังกลาว            ได   ได
(2) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม            ได   ได
(3) การแกะสลักไม ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม            ได   ได
(5) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก          ได ได  ได ได  

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง 
หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติก
อัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว            ได   ได

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลมทําปก  หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได ได ได
(2) การทําแมพิมพโลหะ            ได   ได

43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย  หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1)  การทําปุย   (เฉพาะหมักจากพืช)            ได   ได

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ 
     ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา           ได   ได  
(2) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ
     ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา           ได   ได  

55 โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา และรวมถึงการ
เตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว    ได   ได   ได ได  ได ได  

6

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม



ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
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56 โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได ได
57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(3) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือ
    หลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
    อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น            ได   ได

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม  ผลิตภัณฑยิปซัม
    หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร           ได   ได  

61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่
ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ
หรือเครื่องใชดังกลาว          ได ได  ได ได  

62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ 
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว          ได ได  ได ได  

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง
หรือติดตั้ง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้           
(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
 ดังตอไปนี้
(1) การทําภาชนะบรรจุ          ได ได  ได ได  

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และ
รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว       ได ได  ได ได  ได ได  

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

7
ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการ

กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องจักรดังกลาว          ได ได  ได ได  

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาลอก หรอืเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน
หรืออุปกรณ (Digital or Analog  Computers or Associated Electronic
Data  Processing  Equipment  or  Accessories)  เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง
วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือกาซ  เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ 
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง 
หรือรีดผา เครื่องเย็บ  เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับ
ใชในบาน  แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา  และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได  ได ได  

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ
ที่ระบุไวในลําดับที่ 70  เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา
หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคบัไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา
 เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใช
 บังคับไฟฟา  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา    ได   ได   ได ได  ได ได  

ที่ดินประเภท
8

อุตสาหกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ
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72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)
 แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือ
โทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน 
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือ
ตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi   Conductor or Related Sensitive Semi  
Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนแดนเซอรอิเล็กทรอนิกส
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน
สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

73 โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได

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

76 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ  รถรางไฟฟา  หรือกระเชาไฟฟา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้
(1)  ดัดแปลง  หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ  รถรางไฟฟา  หรือกระเชาไฟฟา ได ได

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1)  การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
       จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ    ได   ได   ได ได  ได ได  
(2)  การทําชิ้นสวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
        หรือจักรยานสองลอ    ได   ได   ได ได  ได ได  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ
ที่ดินประเภท
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ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
79 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การดัดแปลง  ซอมแซม  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
      อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท ได ได

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวย
แรงคนหรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได  ได ได  

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร
หรือการแพทย  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใช
     ในหองทดลองหรืออุปกรณ ที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา          ได ได  ได ได  

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก 
     หรืออัญมณี ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ กระไหลทอง
      หรือโลหะที่มีคา ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ           ได    ได  
(5) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ  หรือเหรียญอื่น ได ได

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องดนตรีดังกลาว        ได ได  ได ได  

เฉพาะกิจหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุ

ไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําเครื่องเลน       ได   ได ได  ได ได  
(2) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ       ได   ได ได  ได ได  
(3) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(4) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง
      โปะตะเกียง หรือไฟฟา กลองยาสูบหรือกลองบุหรี่ หรือไฟแช็ก    ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสนิคา
      ตราโลหะ หรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils) ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
(6) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม    ได   ได   ได ได  ได ได  

88 โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา            ได *   ได *   ได * เฉพาะแตการประกอบการที่เปนสวนหนี่ง
ของกิจการโรงแรม  หางสรรพสินคา
และที่พักนักทองเที่ยว

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร 
หรือโรงงานอุตสาหกรรม            ได    ได

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

92 โรงงานหองเย็น   ได   ได   ได ได  ได ได  
93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได   ได   ได   ได   ได  
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว ได   ได   ได   ได   ได   

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม
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เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับ
ที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

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

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของ
       ยานดังกลาว         ได   ได   ได
(2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
       ของยานดังกลาว         ได   ได   ได
(3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต           ได   ได
(4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได   ได   ได   

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

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

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(3) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได   ได   

102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต  และหรือจําหนายไอน้ํา
(Steam Generating)               ได

                                 หมายเหต ุ      ลําดับที่                         หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                                        ได                                หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                                        ได *                             หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                                                        โรงงานจําพวกที่          หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

12
ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

«—¥¢—«·§√à ‚√ß‡√’¬π∫â“π¢—«·§√à »Ÿπ¬å ”√«®Õÿ∑°«‘∑¬“∑’Ë ı (‡™’¬ß√“¬) ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ® Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ıÚ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

¥â“π„µâ ®¥∂ππ —πµâπ‡ª“ ´Õ¬ Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∑“ß‡¢â“∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬ ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ® Ò

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–¨“ªπ ∂“π∫â“π¢—«·§√à

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

™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ·≈–«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡™’¬ß√“¬
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ -

∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππæπ—ß°—ÈππÈ”·¡àπÈ”°° ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ -

∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß)

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß)

ø“°‡Àπ◊Õ §√‘ µ®—°√ø“√å¡ —¡æ—π∏°‘® ‚√ß‡√’¬π§√‘ ‡µ’¬π‰æ»“≈»“ µ√å ‚√ß‡√’¬π∫â“πø“√å¡ —¡æ—π∏°‘®

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ -

∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß´Õ¬Ω“¬‡™’¬ß√“¬ Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ -

∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß)

Ò.˜ ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πµ°

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

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

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈– ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

 ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß)

ø“°„µâ

¥â“π„µâ ®¥∂ππæπ—ß°—ÈππÈ”·¡àπÈ”°° ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥´Õ¬Ω“¬‡™’¬ß√“¬ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈√‘¡°°°—∫µ”∫≈∫â“π¥Ÿà

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ —πµâπ‡ª“ ´Õ¬ Û ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “¬ ß ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.Ò ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ —πµâπ‡ª“ ´Õ¬ Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ò.ÒÒ ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈√‘¡°° ( —πµâπ‡ª“)
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Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÙ ø“°„µâ

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÙ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ò¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˜ ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈√‘¡°°°—∫µ”∫≈∫â“π¥Ÿà

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÙ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå∫â“ππÈ”≈—¥ À¡Ÿà∑’Ë ˜

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡«’¬ß∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πµ° ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ ˆ

( ≈“°°‘π·∫àß√—∞∫“≈)

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Òˆ ø“°„µâ ·≈–∂ππ —πªÉ“°—ß ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ√ß∑’ËµàÕ®“°∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâ

®π®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ § Û µ—¥°—∫

·¡àπÈ”°° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° ‡ªìπ√–¬– ıı ‡¡µ√

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÙ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡«’¬ß∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ˜ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥ªÉ“¬“ß¡πµå

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ˆ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–ªÉ“™â“∫â“πªÉ“¬“ß¡πµå

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡«’¬ß∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈– π“¡°’Ã“°≈“ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ˆ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°√≥å Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß„µâ

¥â“π„µâ ®¥Àπà«¬Ωñ°π—°»÷°…“«‘™“∑À“√ ®∑∫. ‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª

∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ÀÕª√–™ÿ¡Õÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√∑√—æ¬“°√∏√≥’

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π “¡—≠»÷°…“®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π‚¬∏“∏‘°“√·≈–

º—ß‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ·≈– ”π—°ß“πµ√«®∫—≠™’ À°√≥å‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àπà«¬Ωñ°π—°»÷°…“«‘™“∑À“√ ®∑∫. ‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª

∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ÀÕª√–™ÿ¡Õÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√∑√—æ¬“°√∏√≥’

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π “¡—≠»÷°…“®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π‚¬∏“∏‘°“√·≈–

º—ß‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ·≈– ”π—°ß“πµ√«®∫—≠™’ À°√≥å‡™’¬ß√“¬

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§à“¬‡¡Áß√“¬¡À“√“™

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ «π “∏“√≥–À“¥‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò˜ ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥‡¡Áß√“¬¡À“√“™

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬ÀπÕß¥à“π

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°√≥å Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬ ·≈– ”π—°ß“π

‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ò.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÒ ø“°„µâ ‚√ß‡√’¬π∫â“πŒàÕß≈’Ë ·≈–∂ππ “¬ § Ò˜

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πµ°  ÿ “π§√‘ ‡µ’¬πÀπÕß‡À’¬ß

∂ππ “¬ ® ı ø“°µ–«—πµ° ·≈– ÿ “π®’π

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÛ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ò.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÛ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥¨“ªπ ∂“π‡¥àπÀâ“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√“™‚¬∏“ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§à“¬‡¡Áß√“¬¡À“√“™
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Ò.Û ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥‡™µÿæπ

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ√“™‚¬∏“ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÛÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÛ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ı ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

·≈–ªÉ“™â“∫â“π∑ÿàß¡π

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

Ò.Ûı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ı ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ûˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ·≈–∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Òˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥

À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“

Ò.Û˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Û¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ ·≈–ÀπÕßªñõß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑À“√ «—¥¥Õ¬æ√–∫“∑ ‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫

·¡àπÈ”°√≥å Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ùı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ § Òı ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® ı ø“°µ–«—πÕÕ°

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ıˆ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ı˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Ò.Û˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬πÈ”æÿ Ωíòß‡Àπ◊Õ √àÕß·æπ Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“

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

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

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

´Õ¬ ÒÙ ¢«“ Ωíòß‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬ ( —π∑√“¬√“…Æ√å¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå)

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ˆı À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ˆ˜ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ˆ¯

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Ò.ÙÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® Ù ø“°„µâ ·≈–¨“ªπ ∂“π∫â“π —π∑√“¬

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

ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ —π∑√“¬  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈ —π∑√“¬  ”π—°ß“π

‡°…µ√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ·≈–ΩÉ“¬ àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë Ù ‚§√ß°“√ àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“·¡à≈“«

 ”π—°ß“π™≈ª√–∑“π∑’Ë Ú °√¡™≈ª√–∑“π

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

‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°‡ âπ¢π“π¥—ß°≈à“«∑’Ë√–¬– ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬–

Ò,Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß

®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ® Ù ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ò ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.ÛÙ ∑’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 ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

‡ªìπ√–¬– ˘ ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒıÒ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

π“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈∫â“π¥Ÿà

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‚√ß‡√’¬π∫â“π¥Ÿà ( À√“…Æ√åæ—≤π“§“√) ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ —πµâπ‡ª“ ´Õ¬ Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ —πµâπ‡ª“ ´Õ¬ Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ ªÉ“™â“À¡Ÿà∑’Ë ı ∫â“πªÉ“µ÷ß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥ —π∑√“¬„À¡à

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ —πµâπ‡ª“ ´Õ¬ Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÙ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ —πªÉ“°—ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Òˆ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ ∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ ·≈–ªÉ“™â“

∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ·≈–ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥ΩíòßÀ¡‘Ëπ

Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ√ß∑’ËµàÕµ√ß®“°∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâ

®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ § Û

µ—¥°—∫·¡àπÈ”°° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° ‡ªìπ√–¬– ıı ‡¡µ√

Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–À¡«¥°“√∑“ß‡™’¬ß√“¬∑’Ë Ò ·¢«ß°“√∑“ß‡™’¬ß√“¬

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

Ú.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß‡Àπ◊Õ

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ «π ¡‡¥Á®¬à“ ˘ ‚§√ß°“√‡™’¬ß√“¬∑’Ë Ò ·¢«ß°“√∑“ß‡™’¬ß√“¬

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ° »Ÿπ¬å√“™°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ√ß∑’ËµàÕ®“°·π«‡¢µ»Ÿπ¬å√“™°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß®—ßÀ«—¥

‡™’¬ß√“¬ ¥â“π„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π

Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥»Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕ‚¥¬·¡≈ß∑’Ë Ò.Û ‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π

Õÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ Õ“§“√‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®¬à“ ˘ æ√√…“ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π®—ßÀ«—¥

‡™’¬ß√“¬ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π‡™’¬ß√“¬

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

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

Ú.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥√àÕßª≈“§â“« ÀπÕßπÈ”«—ß¥‘π ¨“ªπ ∂“πÀπÕß«—ß¥‘π ·≈–

∂ππ “¬ ® Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–µŸ‡™’¬ß„À¡à ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫√√æª√“°“√ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ√“™‚¬∏“ ø“°‡Àπ◊Õ

Ú.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“™‚¬∏“ ø“°„µâ ·≈–∂ππ∫√√æª√“°“√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π “¡—§§’«‘∑¬“§¡ ‚√ß‡√’¬πæ“≥‘™¬°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

·≈–«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§‡™’¬ß√“¬

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°



14

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û (»√’∑√“¬¡Ÿ≈)

Ú.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°√≥å Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

Ú.ÛÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥ —πªÉ“°àÕ

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ø“°µ–«—πµ° ·≈– ∂“π’«‘∑¬ÿ∑À“√Õ“°“»

‡™’¬ß√“¬

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß

‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ § Òı ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß

‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°√≥å Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ı˘

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Ú.ÛÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

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

ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÙ ø“°„µâ

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

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

ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒıÒ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)
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Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒıÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“π¥Ÿà ( À√“…Ø√åæ—≤π“§“√)

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÀπÕß∫—« ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÀπÕß∫—« ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú (ÀπÕß∫—«)

·≈–«—¥‡™µ«—π (æ√–πÕπ)

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

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

ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò («—¥»√’‡°‘¥)

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

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππª√– æ ÿ¢ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∫√√æª√“°“√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈‡™’¬ß√“¬ª√–™“πÿ‡§√“–Àå

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Û.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∫√√æª√“°“√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π “¡—§§’«‘∑¬“§¡ ‚√ß‡√’¬πæ“≥‘™¬°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

·≈–«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§‡™’¬ß√“¬

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππª√– æ ÿ¢ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ∂“π’¢π àßºŸâ‚¥¬ “√®—ßÀ«—¥

‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√– æ ÿ¢ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√– æ ÿ¢ ø“°„µâ

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

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ ·≈–·¢«ß°“√∑“ß‡™’¬ß√“¬ ‡¢µ°“√∑“ß

·æ√à

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈‡™’¬ß√“¬

ª√–™“πÿ‡§√“–Àå
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Û.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

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

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°„µâ ·≈–«—¥»√’∑√“¬¡Ÿ≈

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û (»√’∑√“¬¡Ÿ≈)

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°„µâ

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

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑’Ë∑”°“√ΩÉ“¬°“√‚¬∏“ °Õß™à“ß

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ ·≈–«—¥¥ßÀπÕß‡ªì¥

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

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥ ∂“π’„∫¬“·¡à°√≥å

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πÕÕ°
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∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Òˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥

À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

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

ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

ø“°‡Àπ◊Õ

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù ( —πªÉ“°àÕ) «—¥ —πªÉ“°àÕ

·≈–‡¢µ∑À“√

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“

Û.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

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

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

ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“

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

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

Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ® Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ —πµâπ‡ª“ ´Õ¬ Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πµ°

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

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

√–À«à“ßµ”∫≈√Õ∫‡«’¬ß°—∫µ”∫≈·¡à°√≥å

Ù.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥√àÕß·æπ Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬πÈ”æÿ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® Û ø“°µ–«—πµ°

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

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

ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.ÒÙ ∑’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√ß∑’Ë≈“°®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππªÉ“Àâ“ À¡Ÿà∑’Ë Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

‡ªìπ√–¬– Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° ®π®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ·≈–ªÉ“™â“ “∏“√≥ª√–‚¬™πåµ”∫≈π“ß·≈

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

‡ªìπ√–¬– Ò,¯ ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø‡™’¬ß√“¬
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ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ∫â“πªÉ“Àâ“ À¡Ÿà∑’Ë Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‡ªìπ√–¬– Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°®π®¥·π«‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

·≈–·π«‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡ ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’ËµàÕµ√ß®“°·π«‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß)

ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ∑’Ë®ÿ¥

´÷Ëß∂ππæπ—ß°—ÈππÈ”·¡àπÈ”°°∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß)

‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß)

«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡™’¬ß√“¬ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ -

∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß´Õ¬Ω“¬‡™’¬ß√“¬ Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ -

∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ∂ππ “¬ ß Ù ø“°‡Àπ◊Õ ∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬ ·≈–∂ππ∑“ß‡¢â“

∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ªÉ“™â“ —πªÉ“·µß ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

‡ªìπ√–¬– Ò,¯ ‡¡µ√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ú À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Û À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ı ·≈–À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ÒÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â

‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ÀπÕß∫—«πâÕ¬

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°µ–«—πµ° ·≈– ÿ “π∫â“πªÉ“´“ß

¥â“π„µâ ®¥≈”‡À¡◊Õß¢—«·§√à Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∑“ß‡¢â“∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ˜ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ® Ò

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

ı.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°„µâ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ

(∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ø“°„µâ ´Õ¬Ω“¬‡™’¬ß√“¬ Ò ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππæπ—ß°—ÈππÈ”

·¡àπÈ”°° ø“°„µâ

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

®“°·π«‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°°  Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥ ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π®—¥À“ß“π

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π «— ¥‘°“√·√ßß“π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ »Ÿπ¬åæ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

 ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π∑“ßÀ≈«ß™π∫∑®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π‚¬∏“∏‘°“√·≈–

º—ß‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“πª√–¡ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß ÒÒ.Úı MHZ

(Õ. .¡.∑.) ·≈–°Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬∑’Ë Ò

ı.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥≈”‡À¡◊Õß¢—«·§√à Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈√‘¡°°°—∫µ”∫≈∫â“π¥Ÿà ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜

ø“°‡Àπ◊Õ

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

√–À«à“ßµ”∫≈√‘¡°°°—∫µ”∫≈∫â“π¥Ÿà

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

∫â“ππÈ”≈—¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˜ ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈√‘¡°°°—∫µ”∫≈·¡à¬“« ‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°°

Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–§à“¬‡¡Áß√“¬¡À“√“™
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ßµ”∫≈√‘¡°°°—∫µ”∫≈·¡à¬“« ·≈–·π«‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ªÉ“¥Õ¬∫àÕ

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

 ’‡∑“ÕàÕπ

ı.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ ªÉ“™â“∫â“πªÉ“∫ß

·≈–‚§√ß°“√Ω“¬‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ˜ ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫

·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–∂ππ “¬ ® Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡«’¬ß∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.Ú ·≈–À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“

ı.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°√≥å Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡«’¬ß∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ˜ ø“°„µâ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫

»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß ˜ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ˆ ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫

·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ® ˆ ·≈–ªÉ“™â“∫â“π∑ÿàß¡π

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ® Û ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ˘.Ú˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ ·≈–

∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ù˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ı.ÒÒ ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ® ı ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«Ω“¬·≈–«—¥»√’¡‘Ëß·°â«

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

√–À«à“ßµ”∫≈√Õ∫‡«’¬ß°—∫µ”∫≈ªÉ“ÕâÕ¥Õπ™—¬ ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈√Õ∫‡«’¬ß°—∫µ”∫≈

·¡à°√≥å ·≈–‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈√Õ∫‡«’¬ß°—∫µ”∫≈¥Õ¬Œ“ß
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∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ßÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢

ÒÚ.Ùı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

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

·≈–∂ππ “¬ ® ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“« Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–

ªÉ“™â“∫â“π·¡à≈“«

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π ´Õ¬ ÒÙ ¢«“ ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–∂ππ “¬ ® Û ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ® ı ø“°„µâ

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

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

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ® Ù ‡ªìπ√–¬– Ò,Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π

√–¬– Ú, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ® Ù ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– ˆ ‡¡µ√

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–¨“ªπ ∂“π∫â“π‚ªÉß ≈’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘‚ªÉß ≈’ ·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈ —π∑√“¬°—∫µ”∫≈ªÉ“ÕâÕ¥Õπ™—¬ ¨“ªπ ∂“π∫â“πªÉ“µ÷ß

·≈–¨“ªπ ∂“π∫â“πªÉ“¢à“

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

˘.ÛÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ ·≈–∫√‘‡«≥

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ˆÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ı.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

´Õ¬ ÒÙ ¢«“ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘‚ªÉß ≈’ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥‚ªÉß ≈’ ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“π —π∑√“¬πâÕ¬
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∑—È ßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.ÛÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ∫√‘‡«≥

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ˆˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

ˆ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈ „Àâ‡ªìπ

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡ §◊Õ ‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

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

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

˜.Ò ÀπÕß∫—«πâÕ¬

˜.Ú ∫√‘‡«≥¿“¬„π‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ

˜.Û ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Ù ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.ı ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.ˆ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.˜ ‡°“–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°≈“ß·¡àπÈ”°°

˜.¯ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.˘ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Ò ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.ÒÒ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.ÒÚ ∫√‘‡«≥¿“¬„π‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ

˜.ÒÛ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.ÒÙ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Òı ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Òˆ ∫√‘‡«≥¿“¬„π‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°√≥å∑—Èß ÕßΩíòß

˜.Ò˜ ∫√‘‡«≥¿“¬„π‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”≈“«∑—Èß ÕßΩíòß

˜.Ò¯ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Ò˘ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Ú ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.ÚÒ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.ÚÚ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.ÚÛ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞
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˜.ÚÙ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Úı ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Úˆ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Ú˜  «π ¡‡¥Á®¬à“ ˘

˜.Ú¯ ∫√‘‡«≥∑’Ë¥‘π∑’Ë‡°‘¥®“°πÈ”‰À≈∑√“¬¡Ÿ≈‡ªìπ∑’Ë¥‘π¢Õß√—∞

˜.Ú˘ ∫√‘‡«≥¿“¬„π‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß„µâ

˜.Û ∫√‘‡«≥¿“¬„π‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß‡Àπ◊Õ

˜.ÛÒ √àÕßª≈“§â“«·≈–ÀπÕßπÈ”«—ß¥‘π

˜.ÛÚ  «π “∏“√≥–À“¥‡™’¬ß√“¬

˜.ÛÛ  π“¡°’Ã“°≈“ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

˜.ÛÙ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ¡“¬‡≈¢ ™√. ÚÙ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ™√. ÒÒ

˜.Ûı  «πµÿß·≈–‚§¡‡™’¬ß√“¬‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ˜ı æ√√…“

˜.Ûˆ ÀπÕßªñõß

˜.Û˜  ∂“π’„∫¬“·¡à°√≥å

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

ª√–‡¿∑Õπÿ√—°…åªÉ“‰¡â §◊Õ ‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘‚ªÉß ≈’

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

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

˘.Ò ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø‡™’¬ß√“¬

˘.Ú ‚√ß‡√’¬π∫â“π —πµâπ¢“¡

˘.Û ‚√ß‡√’¬π∫â“πªÉ“ —°‰°à

˘.Ù ‚√ß‡√’¬π∫â“π¥Ÿà ( À√“…Æ√åæ—≤π“§“√)

˘.ı «‘∑¬“≈—¬‡°…µ√°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡™’¬ß√“¬

˘.ˆ ‚√ß‡√’¬π∫â“π¢—«·§√à

˘.˜ ‚√ß‡√’¬π§√‘ ‡µ’¬π‰æ»“≈»“ µ√å

˘.¯ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈√‘¡°° ( —πµâπ‡ª“)

˘.˘ ‚√ß‡√’¬π∫â“πø“√å¡ —¡æ—π∏°‘®

˘.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“π„À¡à

˘.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ
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˘.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π∫â“ππÈ”≈—¥

˘.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ ˆ ( ≈“°°‘π·∫àß√—∞∫“≈)

˘.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π®ÿÃ“¿√≥√“™«‘∑¬“≈—¬

˘.Òı ‚√ß‡√’¬π∫â“π À¡‘µ√æ—≤π“

˘.Òˆ ‚√ß‡√’¬π∫â“πªÉ“¬“ß¡π

˘.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π¥”√ß√“…Æ√å ß‡§√“–Àå

˘.Ò¯ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈‡™’¬ß√“¬

˘.Ò˘ «‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“‡™’¬ß√“¬

˘.Ú ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú (ÀπÕß∫—«)

˘.ÚÒ ‚√ß‡√’¬π∫â“πŒàÕß≈’Ë

˘.ÚÚ ‚√ß‡√’¬π “¡—§§’«‘∑¬“§¡ ‚√ß‡√’¬πæ“≥‘™¬°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ·≈–«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§

‡™’¬ß√“¬

˘.ÚÛ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò («—¥»√’‡°‘¥)

˘.ÚÙ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ ı (‡¥àπÀâ“)

˘.Úı ‚√ß‡√’¬π‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬

˘.Úˆ ‚√ß‡√’¬π∫â“π —π‚§âß (‡™’¬ß√“¬®√Ÿ≠√“…Æ√å)

˘.Ú˜ ‚√ß‡√’¬π∫â“π∑ÿàß¡π

˘.Ú¯ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û (»√’∑√“¬¡Ÿ≈)

˘.Ú˘ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù ( —πªÉ“°àÕ)

˘.Û ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«Ω“¬

˘.ÛÒ ‚√ß‡√’¬π∫â“πªÉ“µ÷ß

˘.ÛÚ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬ ( —π∑√“¬√“…Æ√å‹¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå)

˘.ÛÛ ‚√ß‡√’¬π∫â“π∑à“ “¬ ( “¡—§§’√“…Æ√å∫”√ÿß)

˘.ÛÙ ‚√ß‡√’¬π∫â“π —π∑√“¬πâÕ¬

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

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

Ò.Ò ≈”‡À¡◊Õß¢—«·§√à

Ò.Ú ·¡àπÈ”°°

Ò.Û ·¡àπÈ”°√≥å

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

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

ÒÒ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥æ√–∏“µÿ¥Õ¬∑Õß ∂ππ‰°√ √ ‘∑∏‘Ï ø“°„µâ »“≈“°≈“ß

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“‡™’¬ß√“¬ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß

°√¡°“√√—°…“¥‘π·¥π‡™’¬ß√“¬  ∂“π’®à“¬πÈ”°“√ª√–ª“‡™’¬ß√“¬ ·≈–»Ÿπ¬å‡§√◊ËÕß®—°√°≈Õß§å°“√∫√‘À“√

 à«π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰°√ √ ‘∑∏‘Ï ø“°µ–«—πµ° «—¥¥Õ¬ß”‡¡◊Õß «—¥æ√–·°â«

·≈–∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕÿµ√°‘® ø“°‡Àπ◊Õ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬·≈–ΩÉ“¬ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬ ·≈– ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥

‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘

·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ·≈–∂ππ«‘π‘®©—¬°ÿ≈ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

ÒÒ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß„µâ ‡ âπµ√ß

∑’Ë≈“°®“°‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ®π∫√√®∫°—∫·π«‡¢µ

»Ÿπ¬å√“™°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬¥â“π„µâ ·≈–»Ÿπ¬å√“™°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥»√’∫ÿ≠‡√◊Õß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

ÒÒ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”°° “¬„π Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ‰°√ √ ‘∑∏‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ
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ÒÒ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ø“°„µâ ·≈–«—¥æ√– ‘ßÀå

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ¡“¬‡≈¢ ™√. ÚÙ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ™√. ÒÒ

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕÿµ√°‘® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ‰µ√√—µπå

ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ”π—°ß“π àß‡ √‘¡«—≤π∏√√¡À≠‘ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕÿµ√°‘® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ√—µπ‡¢µ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–°Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÒ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÕÿµ√°‘® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§√‘ µ®—°√¿“§ Ú ‡™’¬ß√“¬

ÒÒ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ø“°„µâ ·≈–Õπÿ “«√’¬åæàÕ¢ÿπ‡¡Áß√“¬¡À“√“™

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

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕÿµ√°‘® ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π¥”√ß√“…Æ√å ß‡§√“–Àå

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ«‘‡»…‡«’¬ß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ∏π“≈—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ√—µπ‡¢µ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕÿµ√°‘® ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ∏π“≈—¬ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«‘‡»…‡«’¬ß ø“°µ–«—πÕÕ°
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ÒÒ.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕÿµ√°‘® ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

‡™’¬ß√“¬ ·≈–∫â“πæ—°Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

¥â“π„µâ ®¥∂ππ∏π“≈—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‰µ√√—µπå ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥¡ÿß‡¡◊Õß

ÒÒ.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕÿµ√°‘® ø“°„µâ ·≈– ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰µ√√—µπå ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ∏π“≈—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫√√æª√“°“√ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°„µâ

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

ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥«—¥»√’‡°‘¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∏π“≈—¬ ø“°„µâ  «πµÿß·≈–‚§¡‡™’¬ß√“¬‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

˜ı æ√√…“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ«‘‡»…‡«’¬ß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–§√‘ µ®—°√∑’Ë Ò ‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ√—µπ‡¢µ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ «πµÿß·≈–‚§¡‡™’¬ß√“¬‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ˜ı æ√√…“

∂ππ∏π“≈—¬ ø“°„µâ ·≈– ”π—°ß“π¬“ Ÿ∫‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«‘‡»…‡«’¬ß ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∏π“≈—¬ ø“°„µâ »“≈®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ

‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬ ·≈– ”π—°ß“π∫—ß§—∫§¥’®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√—µπ‡¢µ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ∫√√æª√“°“√ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‰µ√√—µπå ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰µ√√—µπå ø“°µ–«—πµ° ¡Ÿ≈π‘∏‘ “∏“√≥°ÿ»≈ ß‡§√“–Àå

‡™’¬ß√“¬ ·≈–«—¥¡‘Ëß‡¡◊Õß

¥â“π„µâ ®¥∂ππ∫√√æª√“°“√ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫√√æª√“°“√ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«—¥‡™µÿæπ

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ√“™‚¬∏“ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π “¡—§§’«‘∑¬“§¡ ‚√ß‡√’¬πæ“≥‘™¬°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

·≈–«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§‡™’¬ß√“¬

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ ı (‡¥àπÀâ“)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“π —π‚§âß (‡™’¬ß√“¬®√Ÿ≠√“…Æ√å) ·≈–∂ππ “¬ § ÒÒ

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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ÒÒ.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥‡™’¬ß¬◊π ·≈–∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°µ–«—πÕÕ°

ÒÒ.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÛ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

ÒÚ.Ò ªÉ“™â“ “∏“√≥ª√–‚¬™πåµ”∫≈π“ß·≈

ÒÚ.Ú «—¥ªÉ“Àâ“

ÒÚ.Û ªÉ“™â“∫â“πªÉ“Àâ“

ÒÚ.Ù ªÉ“™â“ —π à“ßÕÕ (∫â“π¥Ÿà)

ÒÚ.ı «—¥ªÉ“À«“¬¢ÿ¡‡ß‘π·≈–¨“ªπ ∂“πªÉ“ —°‰°à - ªÉ“°ÿä°

ÒÚ.ˆ ªÉ“™â“ —πªÉ“·µß

ÒÚ.˜ «—¥∫â“π¥Ÿà

ÒÚ.¯ «—¥ªÉ“´“ß

ÒÚ.˘ «—¥ª“ß≈“«

ÒÚ.Ò  ÿ “π∫â“πªÉ“´“ß

ÒÚ.ÒÒ  ÿ “π∫â“πª“ß≈“«

ÒÚ.ÒÚ «—¥¢—«·§√à

ÒÚ.ÒÛ ¨“ªπ ∂“π∫â“π¢—«·§√à

ÒÚ.ÒÙ §√‘ µ®—°√ø“√å¡ —¡æ—π∏°‘®

ÒÚ.Òı «—¥ —°°«—π
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ÒÚ.Òˆ  ÿ “π§√‘ ‡µ’¬ππÈ”≈—¥·≈– ÿ “π§“∑Õ≈‘°πÈ”≈—¥

ÒÚ.Ò˜ ªÉ“™â“À¡Ÿà∑’Ë ı ∫â“πªÉ“µ÷ß

ÒÚ.Ò¯ «—¥πÈ”≈—¥ («—ß´“ß)

ÒÚ.Ò˘ ªÉ“™â“∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ

ÒÚ.Ú «—¥ —π∑√“¬„À¡à

ÒÚ.ÚÒ ªÉ“™â“∫â“ππÈ”≈—¥

ÒÚ.ÚÚ «—¥ΩíòßÀ¡‘Ëπ

ÒÚ.ÚÛ ªÉ“™â“∫â“πªÉ“∫ß

ÒÚ.ÚÙ ¡— ¬‘¥πŸ√Ÿ≈Õ‘ ≈“¡ª“°’ ∂“π‡™’¬ß√“¬

ÒÚ.Úı ªÉ“™â“∫â“πªÉ“¬“ß¡π

ÒÚ.Úˆ «—¥æ√–∏“µÿ¥Õ¬∑Õß

ÒÚ.Ú˜ «—¥¥Õ¬ß”‡¡◊Õß·≈–«—¥æ√–·°â«

ÒÚ.Ú¯ «—¥ªÉ“¬“ß¡πµå

ÒÚ.Ú˘ ¨“ªπ ∂“πÀπÕß«—ß¥‘π

ÒÚ.Û «—¥»√’∫ÿ≠‡√◊Õß

ÒÚ.ÛÒ §√‘ µ®—°√¿“§ Ú ‡™’¬ß√“¬

ÒÚ.ÛÚ «—¥æ√– ‘ßÀå

ÒÚ.ÛÛ «—¥°≈“ß‡«’¬ß

ÒÚ.ÛÙ «—¥‡¡Áß√“¬¡À“√“™

ÒÚ.Ûı Õπÿ “«√’¬åæàÕ¢ÿπ‡¡Áß√“¬¡À“√“™

ÒÚ.Ûˆ «—¥¡ÿß‡¡◊Õß

ÒÚ.Û˜ ¡Ÿ≈π‘∏‘ “∏“√≥°ÿ»≈ ß‡§√“–Àå‡™’¬ß√“¬·≈–«—¥¡‘Ëß‡¡◊Õß

ÒÚ.Û¯ ¡— ¬‘¥¥“√ÿ≈Õ“¡“π

ÒÚ.Û˘ §√‘ µ®—°√∑’Ë Ò ‡™’¬ß√“¬

ÒÚ.Ù «—¥»√’‡°‘¥

ÒÚ.ÙÒ ¨“ªπ ∂“π‡¥àπÀâ“

ÒÚ.ÙÚ «—¥‡™µ«—π (æ√–πÕπ)

ÒÚ.ÙÛ «—¥‡®Á¥¬Õ¥

ÒÚ.ÙÙ «—¥„À¡àÀπâ“§à“¬
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ÒÚ.Ùı «—¥ÀπÕßªÉ“Õ—Èπ

ÒÚ.Ùˆ «—¥‡™µÿæπ

ÒÚ.Ù˜ «—¥§’√’™—¬

ÒÚ.Ù¯ «—¥‡™’¬ß¬◊π

ÒÚ.Ù˘  ÿ “π§√‘ ‡µ’¬πÀπÕß‡À’¬ß

ÒÚ.ı ªÉ“™â“∫â“π∑ÿàß¡π

ÒÚ.ıÒ «—¥»√’∑√“¬¡Ÿ≈

ÒÚ.ıÚ  ÿ “π®’π

ÒÚ.ıÛ «—¥¥ßÀπÕß‡ªì¥

ÒÚ.ıÙ «—¥ —πªÉ“°àÕ

ÒÚ.ıı «—¥¥Õ¬æ√–∫“∑

ÒÚ.ıˆ  ÿ “π®’π·≈–«—¥¥Õ¬‡¢“§«“¬

ÒÚ.ı˜ ¨“ªπ ∂“π«—¥¥Õ¬æ√–∫“∑

ÒÚ.ı¯ «—¥»√’¡‘Ëß·°â«

ÒÚ.ı˘ ¨“ªπ ∂“π∫â“πªÉ“°≈â«¬

ÒÚ.ˆ «—¥ªÉ“°≈â«¬

ÒÚ.ˆÒ «—¥√àÕß∏“√

ÒÚ.ˆÚ ªÉ“™â“∫â“π·¡à≈“«

ÒÚ.ˆÛ ¨“ªπ ∂“π∫â“π —π∑√“¬

ÒÚ.ˆÙ «—¥ªÉ“µ÷ß

ÒÚ.ˆı  ÿ “π∫â“π√àÕß°äÕ

ÒÚ.ˆˆ «—¥ ∂“π

ÒÚ.ˆ˜ «—¥»√’ªŸ§“

ÒÚ.ˆ¯ «—¥ —π∑√“¬À≈«ß

ÒÚ.ˆ˘ ¨“ªπ ∂“π∫â“πªÉ“µ÷ß·≈–¨“ªπ ∂“π∫â“πªÉ“¢à“

ÒÚ.˜ «—¥‚ªÉß ≈’

ÒÚ.˜Ò ¨“ªπ ∂“π∫â“π‚ªÉß ≈’
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ÒÛ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ÒÛ.ÙÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ

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

ÒÛ.Ò ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å∫â“π¥Ÿà

ÒÛ.Ú ∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Û  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈∫â“π¥Ÿà

ÒÛ.Ù »Ÿπ¬åæ—≤π“Õ“™’æªÉ“´“ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ı »Ÿπ¬å ”√«®Õÿ∑°«‘∑¬“∑’Ë ı (‡™’¬ß√“¬)

ÒÛ.ˆ  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.˜  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π —πµ“≈‡À≈◊Õß

ÒÛ.¯  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈√‘¡°°

ÒÛ.˘  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“ππÈ”≈—¥

ÒÛ.Ò  ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π®—¥À“ß“π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

 ”π—°ß“π «— ¥‘°“√·√ßß“π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ »Ÿπ¬åæ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π¢π àß

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π∑“ßÀ≈«ß™π∫∑®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π‚¬∏“∏‘°“√·≈–º—ß‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

 ”π—°ß“πª√–¡ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß ÒÒ.Úı MHZ (Õ. .¡.∑.) °Õß√âÕ¬Õ“ “

√—°…“¥‘π·¥π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬∑’Ë Ò

ÒÛ.ÒÒ ‚§√ß°“√Ω“¬‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ÒÚ Àπà«¬Ωñ°π—°»÷°…“«‘™“∑À“√ ®∑∫. ‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÀÕª√–™ÿ¡Õÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√∑√—æ¬“°√∏√≥’®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π

 “¡—≠»÷°…“®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π‚¬∏“∏‘°“√·≈–º—ß‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ·≈–

 ”π—°ß“πµ√«®∫—≠™’ À°√≥å‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ÒÛ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå∫â“ππÈ”≈—¥ À¡Ÿà∑’Ë ˜

ÒÛ.ÒÙ ‚√ß°√ÕßπÈ”«—ß§”  ”π—°ß“πª√–ª“‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Òı À¡«¥°“√∑“ß‡™’¬ß√“¬∑’Ë Ò ·¢«ß°“√∑“ß‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Òˆ ‚§√ß°“√‡™’¬ß√“¬∑’Ë Ò ·¢«ß°“√∑“ß‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Ò˜ »Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕ‚¥¬·¡≈ß∑’Ë Ò.Û ‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ Õ“§“√‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®¬à“ ˘ æ√√…“ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π‡™’¬ß√“¬
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ÒÛ.Ò¯ ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Ò˘ »Ÿπ¬å√“™°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Ú »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“‡™’¬ß√“¬ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

 ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß°√¡°“√√—°…“¥‘π·¥π‡™’¬ß√“¬  ∂“π’®à“¬πÈ”°“√ª√–ª“‡™’¬ß√“¬ ·≈–»Ÿπ¬å‡§√◊ËÕß®—°√°≈

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ÚÒ  ”π—°ß“π∫√‘À“√®—¥°“√„πæ◊Èπ∑’ËªÉ“Õπÿ√—°…å Òı

ÒÛ.ÚÚ °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ÚÛ  ”π—°ß“π àß‡ √‘¡«—≤π∏√√¡À≠‘ß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ÚÙ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ·≈– ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Úı  ∂“π’¥“«‡∑’¬¡®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Úˆ  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Ú˜ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬·≈–ΩÉ“¬ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Ú¯  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Ú˘  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ·≈–∫â“πæ—°

Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Û  ”π—°ß“π¬“ Ÿ∫‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ÛÒ »“≈®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬ ·≈– ”π—°ß“π∫—ß§—∫§¥’

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ÛÚ  ∂“π’Õπ“¡—¬ÀπÕß¥à“π

ÒÛ.ÛÛ  ∂“π’¢π àßºŸâ‚¥¬ “√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.ÛÙ ‚√ßæ¬“∫“≈‡™’¬ß√“¬ª√–™“πÿ‡§√“–Àå

ÒÛ.Ûı  ”π—°ß“π‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Ûˆ ·¢«ß°“√∑“ß‡™’¬ß√“¬ ‡¢µ°“√∑“ß·æ√à

ÒÛ.Û˜ ∑’Ë∑”°“√ΩÉ“¬°“√‚¬∏“°Õß™à“ß‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Û¯  ∂“π’«‘∑¬ÿ∑À“√Õ“°“»‡™’¬ß√“¬
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ÒÛ.Û˘ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ —π∑√“¬  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈ —π∑√“¬ ·≈–

 ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬

ÒÛ.Ù  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈∑à“ “¬

ÒÛ.ÙÒ ΩÉ“¬ àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë Ù ‚§√ß°“√ àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“·¡à≈“«  ”π—°ß“π

™≈ª√–∑“π∑’Ë Ú °√¡™≈ª√–∑“π







1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬

æ.». Úıı

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

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

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ·§«À«“¬

®π∫√√®∫°—∫∂ππ√Õ∫‡°“– (∂ππ “¬ ° Ú) ·≈–∂ππ “¬ ß ı

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

·≈–∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ√Õ∫‡°“– ®π∫√√®∫°—∫∂ππ·§«À«“¬ (∂ππ “¬ ° Ò)

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

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

®π∫√√®∫°—∫∂ππÀπâ“ π“¡°’Ã“ (∂ππ “¬ ® Ò)

∂ππ “¬ ° Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡°“–≈Õ¬ ´Õ¬ Ú

∂ππ‡°“–≈Õ¬ ´Õ¬ ı ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡°“–≈Õ¬ (∂ππ “¬ ° ˆ)

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡°“–≈Õ¬ ´Õ¬ Ú ®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

‡≈’¬∫µ“¡·π«√‘¡‡°“–≈Õ¬ √–¬–ª√–¡“≥ ¯¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°¢π“π°—∫·¡àπÈ”°° √–¬–ª√–¡“≥

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

´Õ¬∫ÿ≠≠ƒ∑∏‘Ï (∂ππ “¬ ° Ò)

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

 “¬ ° Ù ∑“ß¥â“π‡Àπ◊Õ¢Õß‡°“–≈Õ¬‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ∏“√∑‘æ¬å®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ ° Ù

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

∂ππ “¬ ‘ßÀ‰§≈ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡°“–≈Õ¬®π∫√√®∫°—∫∂ππ∏“√∑‘æ¬å

(∂ππ “¬ ° ı)

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°®ÿ¥´÷Ëß´Õ¬√à«¡„® ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ÒÛ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

µ“¡·π«´Õ¬√à«¡„®®π∫√√®∫°—∫∂ππ —π§Õ°™â“ß (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

ˆÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππæÀ≈‚¬∏‘π
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∂ππ “¬ ° ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬µâπ ≈’∂âÕ¬ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

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

 “¬ ® ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«´Õ¬µâπ ≈’∂âÕ¬ √–¬–ª√–¡“≥ Û˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Û¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ § ÒÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ

 “¬ § ÒÚ µ—¥°—∫∂ππ —π‚§âßÀ≈«ß (∂ππ “¬ § ÒÒ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ

 “¬ § ÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıˆ ‡¡µ√

∫√√®∫°—∫∂ππ°Õß™â“ß (∂ππ “¬ ° ˘) ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ°Õß™â“ß (∂ππ “¬ ° ˘) ∫√√®∫°—∫

∂ππ —π‚§âßÀ≈«ß (∂ππ “¬ § ÒÒ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ°Õß™â“ß (∂ππ “¬ ° ˘)

√–¬–ª√–¡“≥ Ù˜ ‡¡µ√

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

∂ππ —π‚§âßÀ≈«ß (∂ππ “¬ § ÒÒ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ°Õß™â“ß

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú

∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬∫ÿ≠≠ƒ∑∏‘Ï ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∂ππ “¬ § Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û ∫√√®∫°—∫∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ

 “¬ § Û √–¬–ª√–¡“≥ ÚÒ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«´Õ¬∫ÿ≠≠ƒ∑∏‘Ï ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ‡°“–≈Õ¬ (∂ππ “¬ ° ˆ)

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

∂ππÀπâ“§à“¬ (∂ππ “¬ § Ò˜) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππŒàÕß≈’Ë ´Õ¬ ı ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ § Ò˜ ·≈–∂ππ “¬ ß Ò

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

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

∂ππÕÿµ√°‘® ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‰µ√√—µπå ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡√◊Õßπ§√

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

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

µ“¡·π«∂ππÀπÕß∫—«·≈–∂ππ¢—«¬“«®π∫√√®∫°—∫∂ππ√Õ∫‡°“– (∂ππ “¬ ° Ú)

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

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

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ√àÕß‡ ◊Õ‡µâπ ´Õ¬ Ò ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ-∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) (∂ππ “¬ § Ú)

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
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·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Òı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ

(∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ-∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«

∂ππ√àÕß‡ ◊Õ‡µâπ ´Õ¬ Ò ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∫â“π„À¡à ´Õ¬ Òˆ ∂ππ∫â“π„À¡à ´Õ¬ Òı ·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ

(∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ß Òˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Òˆ

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

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

Ú¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π„À¡à ´Õ¬ Òˆ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ∫â“π„À¡à

´Õ¬ Òˆ ·≈–∂ππ∫â“π„À¡à ´Õ¬ Òı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ù˜ ‡¡µ√ µ—¥°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ® Ò ·≈–∂ππ “¬ ® ˜

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

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ·≈–∂ππ∫â“π„À¡à -  —πµ“≈‡À≈◊Õß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ ‘ßÀ‰§≈

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

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¢â“¡·¡àπÈ”°° √–¬–ª√–¡“≥ ıÙ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π„À¡à -  —πµ“≈‡À≈◊Õß ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ∫â“π„À¡à -  —πµ“≈‡À≈◊Õß √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Úˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ÚÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) (∂ππ “¬ § Ú)

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√

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

‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ (∂ππ “¬ ß ÒÙ

·≈–∂ππ “¬ ß Òˆ)

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

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ√‘¡°°·≈–∂ππ∫â“π„À¡à ´Õ¬ Ú/Ò ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ√‘¡°°®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥

¯Ù ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π„À¡à ´Õ¬ Ú/Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ∫â“π„À¡à

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

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ (∂ππ “¬ ß ÒÙ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∫â“π„À¡à -
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 —πµ“≈‡À≈◊Õß (∂ππ “¬ § Û) µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ (∂ππ “¬ § Ù)

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ (∂ππ “¬ § Ù)

√–¬–ª√–¡“≥ ˆÚ ‡¡µ√

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

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

µ“¡·π«∂ππ√àÕß‡ ◊Õ‡µâπ ´Õ¬ Û ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ı

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

∂ππ ‘ßÀ‰§≈ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ»√’‡°‘¥ ®π∫√√®∫°—∫∂ππæÀ≈‚¬∏‘π

∂ππ “¬ § ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÀπÕß ’Ë·®àß ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∂ππ»√’‡°‘¥ (∂ππ “¬ § ˜) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππÀπÕß ’Ë·®àß ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

ÒÚÛÚ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ¢—«¬“« (∂ππ “¬ ¢ Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ (∂ππ “¬ ß ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥

∂ππ‡«’¬ß∫Ÿ√æ“∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ

∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊ Õ ∂ππ —π‚§âßπâÕ¬

∂ππ ∂“πæ¬“∫“≈ ·≈–∂ππ —π§Õ°™â“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ (∂ππ “¬ ß Ò)

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ —π‚§âßπâÕ¬ ∂ππ ∂“πæ¬“∫“≈ ·≈–∂ππ —π§Õ°™â“ß

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

∂ππ “¬ § ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ —π‚§âßÀ≈«ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ (∂ππ “¬ ß Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ —π‚§âßÀ≈«ß ®π∫√√®∫°—∫∂ππ π“¡∫‘π

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

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

´Õ¬ Û µ—¥°—∫∂ππ —π‚§âßπâÕ¬ (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú˜ ‡¡µ√

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

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

∂ππ —π‚§âßÀ≈«ß (∂ππ “¬ § ÒÒ) √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

√–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ ° ¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ¯ ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ (∂ππ “¬ ® ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ
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 “¬ ° ¯ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆÙ ‡¡µ√

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

‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ú √–¬–ª√–¡“≥ ˆÙ ‡¡µ√

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

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ Ò¯ ¡‘∂ÿπ“ ´Õ¬ ¯ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ°Õß™â“ß (∂ππ “¬ ° ˘)

∫√√®∫°—∫∂ππ —π‚§âßÀ≈«ß (∂ππ “¬ § ÒÒ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡µ√

µ—¥°—∫∂ππ π“¡∫‘π ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ π“¡∫‘π ∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“ —πµ‘ (∂ππ “¬ ß Ú)

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ π“¡∫‘π √–¬–ª√–¡“≥ ÙÚ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥

ÙÙ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππæÀ≈‚¬∏‘π (∂ππ “¬ ß Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππª√–™“ —πµ‘ (∂ππ “¬ ß Ú)

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

(∂ππ “¬ ß Û) √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ÚÛ ‡¡µ√

∫√√®∫°—∫∂ππ Ò¯ ¡‘∂ÿπ“ ´Õ¬ ¯ ‰ªµ“¡·π«∂ππ Ò¯ ¡‘∂ÿπ“ ´Õ¬ ¯ ®π ÿ¥∂ππ·≈â«‰ª∑“ß

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

(µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ —π§Õ°™â“ß (∂ππ “¬ § Ò) ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√

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

∂ππ‡ √‘¡√“…Æ√å ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡ √‘¡‚¬∏‘π·≈–∂ππ‡ √‘¡√“…Æ√å

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

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

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡ √‘¡√“…Æ√å ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡ √‘¡‚¬∏‘π (∂ππ “¬ § ÒÙ)

∂ππ “¬ § Òˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∫â“ππÈ”≈—¥ ´Õ¬ Ò

‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ (∂ππ “¬ ß ÒÙ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∂ππ∫â“ππÈ”≈—¥ ´Õ¬ Ò ®π∫√√®∫°—∫∂πππÈ”≈—¥ (∂ππ “¬ ß ÒÙ)

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

∂ππ√“™‚¬∏“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππÀπâ“§à“¬ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππŒàÕß≈’Ë ´Õ¬ ı (∂ππ “¬ ° ÒÒ) ·≈–∂ππ “¬ ß Ò
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Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π Òˆ  “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

ÒÚÒÒ ‡√‘Ë¡µâπ®“°´Õ¬µâπ ≈’∂âÕ¬ (∂ππ “¬ ° ¯) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ —π‚§âßπâÕ¬ (∂ππ “¬ § Ò)

∂ππ “¬ ß Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÀπÕßªñõß ´Õ¬ Ò
∂ππª√–™“ —πµ‘ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ
(∂ππ “¬ ® ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππÀπÕßªñõß ´Õ¬ Ò √–¬–ª√–¡“≥
˘Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˘Ú ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ÒÚ
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § ÒÚ ∫√√®∫°—∫∂ππ —π‚§âßÀ≈«ß (∂ππ “¬ § ÒÒ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ § ÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
√–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ¯ ∫√√®∫°—∫
∂ππ “¬ ° ˘ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ° ˘ √–¬–ª√–¡“≥ Úˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
√–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“ —πµ‘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππª√–™“ —πµ‘
∫√√®∫°—∫∂ππæÀ≈‚¬∏‘π (∂ππ “¬ ß Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√
®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ»√’∑√“¬¡Ÿ≈
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

∂ππ “¬ ß Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππæÀ≈‚¬∏‘π
®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫√√æª√“°“√

∂ππ “¬ ß Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ
(∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ® ˜ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ∑“ß‡¢â“∑à“Õ“°“»¬“π
π“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ -
∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ®π®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

∂ππ “¬ ß ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ·§«À«“¬ ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππ “¬ ® Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ·§«À«“¬
√–¬–ª√–¡“≥ ıÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Ò ·≈–∂ππ “¬ ° Ú

∂ππ “¬ ß ˆ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ (∂ππ “¬ ß ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ
(∂ππ “¬ ß ˜) µ—¥°—∫·¡àπÈ”°√≥å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ
(∂ππ “¬ ß ˜) √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥
Ò,Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ® Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ® Ú µ—¥°—∫·¡àπÈ”°√≥å ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ® Ú √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√
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∂ππ “¬ ß ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

ÒÚÛÚ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ® Û ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

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

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

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

‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÛ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÛ (∂ππ “¬ ® ˆ) ·≈–∂ππ “¬ ® Û

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππæÀ≈‚¬∏‘π (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) √–¬–ª√–¡“≥ ˘Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ® Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∂ππ “¬ ® Û µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÛ (∂ππ “¬ ß ¯) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ ® Û √–¬–ª√–¡“≥ Ú, ‡¡µ√

∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∫â“πÀ—«Ω“¬ ´Õ¬ Ù

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ∫â“πÀ—«Ω“¬ ´Õ¬ Ù √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

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

§≈Õß àßπÈ”°“√æ≈—ßß“π·Ààß™“µ‘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ß ÒÚ √–¬–ª√–¡“≥

ˆÙ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÙÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππŒàÕß≈’Ë - ¥Õ¬Œ“ß (∂ππ “¬ ß ÒÒ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ÒÒ ∫√√®∫°—∫∂ππÀπâ“§à“¬

(∂ππ “¬ § Ò˜) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ß ÒÒ √–¬–ª√–¡“≥ Ú, ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππŒàÕß≈’Ë

´Õ¬ ı (∂ππ “¬ ° ÒÒ) ∑’Ë∫√‘‡«≥√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ

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

∂ππŒàÕß≈’Ë - ¥Õ¬Œ“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÀπâ“§à“¬ (∂ππ “¬ § Ò˜)

∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππŒàÕß≈’Ë ´Õ¬ ı ∫√√®∫°—∫∂ππÀπâ“§à“¬ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«

∂ππÀπâ“§à“¬ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

∂ππŒàÕß≈’Ë - ¥Õ¬Œ“ß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππŒàÕß≈’Ë - ¥Õ¬Œ“ß

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò
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∂ππ “¬ ß ÒÚ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ß Ò
∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ (∂ππ “¬ ® ı)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ùˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß ÒÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°
∂ππ “¬ ß ÒÛ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ (∂ππ “¬ ® ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ß ÒÛ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡µ√

∂ππ “¬ ß ÒÛ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ (∂ππ “¬ ® ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°´Õ¬µâπ ≈’∂âÕ¬ (∂ππ “¬ ° ¯)
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ (∂ππ “¬ ® ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«
∂ππ “¬ ® ı √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡µ√
®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß ÒÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ß ÒÚ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ß ÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππŒàÕß≈’Ë - ¥Õ¬Œ“ß (∂ππ “¬ ß ÒÒ)
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ÒÒ ∫√√®∫°—∫∂ππÀπâ“§à“¬ (∂ππ “¬ § Ò˜) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ß ÒÒ √–¬–ª√–¡“≥ ˆÚ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ß ÒÙ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂πππÈ”≈—¥ ·≈–∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ ‡√‘Ë¡µâπ®“°√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”°° Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»µ–«—πÕÕ°
·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂πππÈ”≈—¥ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ ®π∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ (∂ππ “¬ § Ù) ·≈–∂ππ “¬ ß Òˆ

∂ππ “¬ ß Òı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ·¡àøÑ“À≈«ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππ‰°√ √ ‘∑∏‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ·¡àøÑ“À≈«ß ®π∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”°° Ωíòß„µâ

∂ππ “¬ ß Òˆ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ
¢¬“¬‡¢µ∑“ß  ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜ (∂ππ “¬ § Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß
®“°∂ππ∫â“π„À¡à- —πµ“≈‡À≈◊Õß (∂ππ “¬ § Û) µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜
(∂ππ “¬ § Ù) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˜
(∂ππ “¬ § Ù) √–¬–ª√–¡“≥ ˆÚ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√
®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ∫â“π„À¡à ´Õ¬ Òˆ (∂ππ “¬ § Ú)
µ—¥°—∫∂ππ∫â“π„À¡à -  —πµ“≈‡À≈◊Õß (∂ππ “¬ § Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ
 “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û,ˆ ‡¡µ√
®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥
Ùı ‡¡µ√ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷Ëß∂ππ∑“ß‡¢â“∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)
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ı. ∂ππ·∫∫ ® ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ®”π«π ˜  “¬ ¥—ßπ’È

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

¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ∂ππÀπâ“ π“¡°’Ã“ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ»√’∑√“¬¡Ÿ≈∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß

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

(∂ππ “¬ ß ¯) ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππÀπÕß∫—« (∂ππ “¬ ¢ Ú) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÛ (∂ππ “¬ ß ¯) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

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

Ò,Ù ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ (∂ππ “¬ § ˘) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππÀπâ“ π“¡°’Ã“ √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ·§«À«“¬ (∂ππ “¬ ß ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ·§«À«“¬ (∂ππ “¬ ß ı) ∫√√®∫°—∫∂ππ·§«À«“¬ (∂ππ “¬ ° Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∂ππ·§«À«“¬ (∂ππ “¬ ß ı) √–¬–ª√–¡“≥ ıÙ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

¯ı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷Ëß

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

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ∑“ß‡¢â“

∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˘Ù ‡¡µ√

∂ππ “¬ ® Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ·§«À«“¬ ·≈–

∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ·§«À«“¬ (∂ππ “¬ ß ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷Ëß

∂ππ·§«À«“¬ (∂ππ “¬ ß ı) ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ® Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ·§«À«“¬

®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß ˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥

∂ππ “¬ ß ˆ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ (∂ππ “¬ ß ˜) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

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

‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛ¯ (∫â“π√àÕßª≈“‡§â“ -

∫â“πŒàÕßŒ’) ∑’Ë∫√‘‡«≥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛ¯ (∫â“π√àÕßª≈“‡§â“ - ∫â“πŒàÕßŒ’) ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ (∂ππ “¬ ß ˜) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

™π∫∑ ™√. ÛÛ¯ (∫â“π√àÕßª≈“‡§â“ - ∫â“πŒàÕßŒ’) √–¬–ª√–¡“≥ ˘ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√ ®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛ¯ (∫â“π√àÕßª≈“‡§â“ - ∫â“πŒàÕßŒ’) µ—¥°—∫·¡àπÈ”≈“«Àà“ß ‰ª∑“ß∑‘»„µâ

µ“¡·π«·¡àπÈ”≈“«Àà“ß √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡µ√
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∂ππ “¬ ® Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

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

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π ´Õ¬ ÒÙ ¢«“

µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥

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

∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ß ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ∑“ß‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß‡™’¬ß√“¬)

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ß ˘ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˘ı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÛ (∂ππ “¬ ß ¯

·≈–∂ππ “¬ ® ˆ) ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́Ëß∂ππ “¬ ß ¯ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ® ˆ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÚ (∂ππ “¬ § ˘

·≈–∂ππ “¬ ß ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷Ëß∂ππ “¬ § ˘ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß ˜

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ (∂ππ “¬ ® ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́Ëß∂ππ∫â“πÀ—«Ω“¬ ´Õ¬ Ù (∂ππ “¬ ß Ò)

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

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ‡ √‘¡√“…Æ√å

(∂ππ “¬ § Òı) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ù ‡¡µ√

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

ÒÚÒÒ ‡√‘Ë¡µâπ®“°´Õ¬µâπ ≈’∂âÕ¬ (∂ππ “¬ ° ¯) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÒÒ

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡∑»∫“≈

π§√‡™’¬ß√“¬

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

ÒÚÛÛ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚÛÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷Ëß∂ππ “¬ ® Û ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

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

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

∂ππ “¬ ® ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ

(∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥´÷Ëß∂ππ∑“ß‡¢â“∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“µ‘‡™’¬ß√“¬

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ™√. ÛÛÙ (∫â“πΩíòßÀ¡‘Ëπ - ∫â“πÀπÕß∫—«·¥ß) ®π∫√√®∫°—∫∂ππ

 “¬ ® Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥´÷Ëß∂ππ “¬ § Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ® Ò
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองท่ีตําบลนางแล  ตําบลแมขาวตม  ตําบลบานดู  ตําบลริมกก  ตําบลรอบเวียง  ตําบลเวียง  ตําบลทาสาย  
ตําบลสันทราย  อําเภอเมืองเชียงราย  และตําบลเวียงชัย  อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  
การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค   บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม  ท้ังนี้  เพ่ือให 
บรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใช
บังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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