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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชัยภูม ิ

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ .ศ .  ๒๕๑๘   

และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการผังเมือง   (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 

ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลในเมือง  ตําบลรอบเมือง  และตําบลโพนทอง  

อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนใน

ทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม 

ในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช

ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ  

สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ    

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  การพาณิชย   

การบริการ  และการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

(๒) สงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  อุตสาหกรรมบริการ  และอุตสาหกรรมอื่น  ๆ ที่ใช

วัตถุดิบในทองถิ่น 

(๓) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางดานสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

(๔) อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มีคุณคาทางศิลปกรรม   สถาปตยกรรม

ประวัติศาสตร  และโบราณคดี 

(๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ

ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก

ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ 

เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  และหมายเลข  ๙.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบนั

ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  

ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบาํบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่

จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคมุน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงฆาสัตว 

(๗) กําจัดมูลฝอย 
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การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง

สะพานหรือเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 

เพื่อกิจการอื่น  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   หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงฆาสัตว 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๘) กําจัดมูลฝอย 

(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง

สะพานหรือเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ 

พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  การทองเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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เปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ 

ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนนิการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร

ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลงิ   

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

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงฆาสัตว 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๘) กําจัดมูลฝอย 

(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 

(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ

การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  และสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว   

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร   

ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการ

ทั้งหมด 

(๙) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   

ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการในโครงการ



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

จัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่

โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง

สะพานหรือเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดิน 

ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชน

ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  

เกษตรกรรมหรือ เกี่ ยวของกับเกษตรกรรม   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   หรือ

สาธารณประโยชน  เทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง

สะพานหรือเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน  

ที่ ดิน เพื่อการอนุ รักษโบราณสถาน   โบราณคดี   และเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม   

การทองเที่ยว  การศาสนา  สถาบันราชการ 

ขอ ๑๕ การใชประโยชนที่ดินในระยะ  ๕๐  เมตร  โดยรอบปริมณฑลของโบราณสถาน 

ที่ข้ึนทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ตองมีลักษณะที่ไมเปนการบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานนั้น  และใหควบคุมแบบสถาปตยกรรม

อาคารใหสอดคลองกับเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทยหรือทองถิ่น 



หนา   ๕๒ 
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การควบคุมแบบสถาปตยกรรมอาคารตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดออกขอบัญญัติทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  โดยความเห็นชอบของกรมศิลปากร

แลวเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของ   

กับการศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชน  

ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน

เทานั้น 

ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อารีย  วงศอารยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 



 

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

__________________   

 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

ชนบทและ 
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 
 

ลําดับ 
ที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมายเหตุ 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใด 
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืช       
        ในไซโล  โกดัง หรือคลังสินคา 

            
 

   
 

ได 
 

 ๒ 

(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กลวยไม  หรือถั่วงอก          ได ได  ได ได   

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑)  การฆาสัตว 

           
 
 

 
 

ได 

   
 

ได 

 

(๒)  การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง  
        หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

         ได   ได    

๔ 

(๗)  การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม   
       ไขเยี่ยวมา  ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น 

         ได ได  ได ได   

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๒)  การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควนั  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง  
        หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

       

 

 

   

 

ได 

 

 

 

 

 

 

 
 
ได 

   

(๓)  การทําผลติภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา  หนงั หรือไขมนัสัตวน้ํา           ได   ได ได  

๖ 

(๕)  การลาง  ชําแหละ  แกะ  ตม  นึ่ง  ทอด หรือบดสัตวน้ํา           ได      

 
 



๒ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่

อยูอาศัยหนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

ชนบทและ 
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 
 

ลําดับ 
ที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมายเหตุ 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม และบรรจุใน      
       ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได 

    
 
 

   
 
 

   
 

ได 

 
 
 

 
 

 

 
 
ได 

   

 (๒)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไมโดยวิธีกวน  ตากแหง  ดอง   
        หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

    
 

   
 

  ได   ได    

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืชหรือหัวพืช  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๑)  การสี  ฝด  หรือขัดขาว 

       
 
 

   
 

ได 

 
 
ได 

  
 
ได 

 
 
ได 

  

(๓)  การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช          ได ได  ได ได   
(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช          ได ได  ได ได   

๙ 

(๖)  การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน  แวน  หรือแทง          ได ได  ได ได   
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๑)  การทําขนมปงหรือขนมเคก 

 
 

ได 

   
 
ได 

   
 
ได 

       
 
ได 

 
 
ได 

 

(๒)  การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได   ได   ได       ได ได  

๑๐ 

(๓)  การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น       ได        ได  
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกเลต  
หรือขนมหวาน  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๑๐)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ 

       
 
ได 

        
 
ได 

 ๑๒ 

(๑๑)  การทําไอศกรีม ได   ได           ได  

 

 



๓  
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

ชนบทและ 
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 
 

ลําดับ 
ที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมายเหตุ 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๗)   การบดหรือปนเครื่องเทศ 

          
 
ได 

     
 
ได 

 

 (๘)  การทําพริกปน  พริกไทยปน  หรือเครื่องแกง          ได     ได  
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด   

หรือยอยน้ําแข็ง 
          ได    ได  

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   
น้ําอัดลม หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้
(๑)  การทําน้ําดื่ม 

       
 
ได 

       
 
ได 

 
 
ได 

 ๒๐ 

(๒)  การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล             ได*     * ขนาดเครื่องจักรไมเกิน 
๒๐ แรงมา  

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก  ตาขาย  แห  หรืออวน  อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๒)  การผลิต  ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย  แห  หรืออวน  
       และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภณัฑดังกลาว 

       
 
ได 

   
 
ได 

 
 
ได 

    
 
ได 

 

๓๔ 
 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี ้
(๑)  การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะรอง  หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น 
       ที่คลายคลึงกัน 

       
 
 
 

  
 

ได* 

     
 
 
 

 
 
ได 

 
 
* คนงานไมเกิน  ๒๐ คน  

 
 
 
 



๔   
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนน      

ปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

ชนบทและ 
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 
 

ลําดับ 
ที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมายเหตุ 

 (๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนาตาง  บานหนาตาง  บาน      
        ประตู หรือสวนประกอบทีท่ําดวยไมของอาคาร       

       
 

 ได*      
 

ได * คนงานไมเกิน  ๒๐ คน 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ  หวาย  ฟาง  ออ  กก  
หรือผักตบชวา 

      ได   ได    ได ได  

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
(๑)  การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร  การเย็บเลม  ทําปก  
      หรือตบแตงสิ่งพิมพ 

 
ได 

   
ได 

   
ได 

 
ได 

      
ได 

 
ได 

 

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบือ้งเคลือบ  เครื่องปนดินเผา   
หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว 

      ได ได  ได ได    ได  

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัซีเมนต  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๓)  การผสมซีเมนต  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง 
       หรือหลายอยางเขาดวยกัน  หรือการผสมซีเมนต  ปูนขาว 
       หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น 

     
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ได* 

   
 
ได 

 
 
* ขนาดเครื่องจักรไมเกิน 
๕๐ แรงมา และคนงาน 
ไมเกิน  ๕๐ คน 

๖๑ 
 
 

โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช 
ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา  และรวมถึงสวนประกอบหรืออปุกรณ 
ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว 

   ได   ได   ได    ได 
 
 

ได  

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง
ตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และ
รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง 
ดังกลาว 

   ได   ได   ได    ได ได  

 

 



๕   
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

ชนบทและ 
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 
 

ลําดับ 
ที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมายเหตุ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ 
กอสรางหรือติดตั้ง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๒)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร 

              
 
ได 

 
 
ได 

 

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่อง
กังหัน  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือ
เครื่องกังหันดังกลาว 

   ได   ได   ได    ได ได  

๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา  เครื่องอัด
อากาศหรือกาซ  เครื่องเปาลม  เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ  เครื่อง  
โปรยน้ําดับไฟ  ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น   เครื่องขายสินคา
อัตโนมัติ  เครื่องลาง  ซัก  ซักแหง  หรือรีดผา  เครื่องเย็บ  เครื่องสง    
กําลังกล  เครื่องยก  ปนจั่น  ลิฟต  บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร 
รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม  รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน   
แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา  และรวมถึงสวนประกอบ 
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

   ได   ได   ได  
 
 
 
 
 
 

  ได ได  

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ 
ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนตไฟฟา 
เครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงแรงไฟฟา  เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา  
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา  เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา  เครื่องสงหรือ
จําหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา 

   ได   ได   ได ได   ได ได  

 

 

 

 



๖   
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

ชนบทและ 
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 
 

ลําดับ 
ที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมายเหตุ 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ  
เครื่องรับโทรทศัน  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเลน
แผนเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป  เครื่องเลน
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง  เทปแมเหล็กที่ได
บันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย  
เครื่องสงวิทยุ  เครื่องสงโทรทัศน  เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับ
สัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึง่นําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว
ที่เกี่ยวของ  ( Semi – Conductor  or  Related  Sensitive  Semi – 
Conductor  Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได  (Fixed  or  Variable  Electronic  
Capacitors  or  Condensers )  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่อง
หรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย  และรวมถึง
การผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว 

ได   ได   ได       ได ได  

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจักรยานยนต  จักรยานสามลอ   
หรือจักรยานสองลอ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๑)  การสราง ประกอบ  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ    
       จักรยานยนต  จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

    
 
ได 

   
 
ได 

   
 
ได 

    
 
ได 

 
 
ได 

 

 (๒)  การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต   
        จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ 

   ได   ได   ได    ได ได  

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมลอเลื่อนทีข่ับเคลื่อน
ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน  และรวมถึงสวนประกอบหรือ
อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

      ได   ได    ได ได  

 



๗   
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

ชนบทและ 
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 
 

ลําดับ 
ที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมายเหตุ 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเลน  เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่
มิไดระบุไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(๕)  การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของ  หรือเครื่องโฆษณา 
        สินคา  ตราโลหะหรือยาง  แมพิมพลายฉลุ ( Stencils ) 

 
 
ได 

   
 
ได 

   
 
ได 

   
 
ได 

    
 
ได 

 
 
ได 

 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําใหบริสุทธิ์  หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม 

           ได     

๙๒ โรงงานหองเย็น    ได   ได   ได ได   ได ได  
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได   ได   ได      ได    
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว 
ได   ได   ได   ได       

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลือ่นดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบของยาน  
ดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๑)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ 
        ของยานดังกลาว 

      
 
 
ได 

   
 
 
ได 

   
 
 
ได 

    

(๒)  การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ   
        หรือสวนประกอบของยานดังกลาว 

     ได   ได   ได     

(๓)  การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต            ได     

๙๕ 

(๔)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได   ได       

 
 
 
 

 



๘   
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

ชนบทและ 
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 
 

ลําดับ 
ที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

หมายเหตุ 

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือยอมผา  เครื่องนุงหม  
พรม  หรือขนสัตว 

ได   ได   ได ได  ได ได      

 

  หมายเหตุ           ลําดับที่      หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
                       ได   หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

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

∑â“¬°Æ°√–∑√«ß„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

æ.». Úıı

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

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

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

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

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‚§°πâÕ¬ ø“°„µâ ∂ππ‡¡◊ÕßπâÕ¬‡Àπ◊Õ-‚§°πâÕ¬

ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ‚§°πâÕ¬´Õ¬ Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‚§°πâÕ¬´Õ¬ Û ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå

ÀπÕß„À≠à

¥â“π„µâ ®¥∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß„À≠à »Ÿπ¬å “∏“√≥ ÿ¢‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–«—¥∫÷ß·«ß

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

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ§ÿâ¡∫â“π®Õ° ø“°µ–«—πµ° ·≈–´Õ¬ÀπÕß “À√à“¬

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬æàÕ„À≠à„  ø“°µ–«—πµ° ·≈–´Õ¬æàÕ„À≠à∫ÿ≠ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππªŸÉµ“ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–‡ âπµ√ß∑’ËµàÕµ√ß®“°

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
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¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ¯

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬§≈Õß‡√’¬ß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬§≈Õß‡√’¬ß Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¢«ß°“√∑“ß™—¬¿Ÿ¡‘ °√¡∑“ßÀ≈«ß

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒı¯ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ù ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

˘ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Û

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

·≈–Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∂ππ “¬ ° Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

‡¢µ‚∫√“≥ ∂“πª√“ß§å°Ÿà «—¥ª√“ß§å°Ÿà ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û (ª√“ß§å°Ÿà«‘∑¬“) ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒı¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬§≈Õß‡√’¬ß Ωíò ß ‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ»“≈‡®â“æàÕ≈”√–√«¬

ø“°‡Àπ◊Õ

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ°

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

·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù (Õ¡√ –‡æ’¬√™—¬Õÿ∑‘»)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫â“πÀπÕß∫àÕ ø“°µ–«—πÕÕ° »Ÿπ¬åæ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π

®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  «π‡°…µ√√“™∑—≥±å ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Û ‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ «—¥™—¬¿Ÿ¡‘«π“√“¡  ÿ “π·≈–¨“ªπ ∂“π®’π·≈–

‚√ß‡√’¬πª√‘¬—µ‘∏√√¡«π“√“¡

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

 ”π—°ß“πµ√«®∫—≠™’ À°√≥å™—¬¿Ÿ¡‘

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

ø“°‡Àπ◊Õ

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

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ı

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı

‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ

∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬ª–∑“« Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬ª–∑“« Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂πππ‘‡«»√—µπå ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ò ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ° Ò ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° Ò ∫√√®∫

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå

ÀπÕßª≈“‡≤à“

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

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ı

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı

‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ

∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ”π—°ß“π°“√ª√–ª“™—¬¿Ÿ¡‘ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ (‡¥‘¡)

‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬ª–∑“« Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∂πππ‘‡«»√—µπå ø“°„µâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÚ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ»“≈‡®â“æàÕ≈”√–√«¬ ø“°„µâ Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòßµ–«—πµ°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒı¯ ø“°„µâ ·≈–∂ππ “¬ ° Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππππ∑π“§√ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ò ∂ππ «à“ßÕ“√¡≥å

ø“°µ–«—πÕÕ°·≈–ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ∫â“π‚ππ “∏√ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ˘.¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥ «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘ »Ÿπ¬å‡¬“«™π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

 π“¡°’Ã“‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“π·√ßß“π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“π

ª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√
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 Ÿ∫πÈ” (‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π™—¬¿Ÿ¡‘)  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ( «∑.)  ”π—°ß“π

∑–‡∫’¬π°“√§â“  ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§™—¬¿Ÿ¡‘  ∂“∫—π°“√æ≈»÷°…“«‘∑¬“‡¢µ

™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòßµ–«—πµ°·≈–Ωíòß„µâ

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

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Û

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

 “¬ ¢ Û ø“°„µâ·≈–ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

 ’‡∑“ÕàÕπ

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’µ√«®Õ“°“»™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“π

ª»ÿ —µ«å®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πª√–¡ß®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈– ”π—°ß“π

‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥»Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßÀ≈Õ¥

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈√Õ∫‡¡◊Õß ·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬√Õ∫‡¡◊Õß

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ °‹ ı ø“°µ–«—πÕÕ° »“≈‡®â“æàÕæ√–¬“¿—°¥’™ÿ¡æ≈

∂ππ»“≈‡®â“æàÕ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßª≈“‡≤à“
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Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßÀ≈Õ¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈√Õ∫‡¡◊Õß ·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬√Õ∫‡¡◊Õß

Ò.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥´Õ¬§ÿâ¡πâÕ¬ ø“°„µâ ·≈–»“≈‡®â“æàÕæ√–¬“¿—°¥’™ÿ¡æ≈

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ»“≈‡®â“æàÕ´Õ¬ Û ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥«—¥ÀπÕßÀ≈Õ¥

Ò.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«—¥ÀπÕßÀ≈Õ¥

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„µâ

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

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

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

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

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

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

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

√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à
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¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß ‚√ß‡√’¬π

∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à ·≈–∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à

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

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

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ—Èß©“°√–¬– Ò,Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß„µâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ı ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à

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

Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.ÒÙ ∑’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 ®¥∂ππ∫â“πÀπÕß∫àÕ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫â“πÀπÕß∫àÕ ø“°µ–«—πµ°

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

®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√

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

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚıÒ

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

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂πππ‘‡«»√—µπå ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù (Õ¡√ –‡æ’¬√™—¬Õÿ∑‘»)

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ §

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫â“π‚ππ “∏√ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ «à“ßÕ“√¡≥å

ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂πππ‘‡«»√—µπå ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππππ∑π“§√ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

¢π àßºŸâ‚¥¬ “√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππππ∑π“§√ ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

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

µ–«—πÕÕ° ∫â“πæ—°√ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ¿“Õÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

·≈– «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥æ— ¥ÿ°Õß™à“ß‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–∂ππ∫√√≥“°“√ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π µ√’™—¬¿Ÿ¡‘ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò («‘∑¬“π“√’) ·≈–

∂ππ‚ππ¡à«ß ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“π √√æ“°√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

∫â“πæ—°¢â“√“™°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß ·≈–∂ππ∫√√≥“°“√ ø“°„µâ
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ≈“πæàÕ‡¡◊Õß·≈–»“≈“®µÿ√¡ÿ¢

 ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–∂ππÀƒ∑—¬

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‚ππ¡à«ß ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈– ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢

®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π™—¬¿Ÿ¡‘¿—°¥’™ÿ¡æ≈ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

∂ππ∫√√≥“°“√ ø“°„µâ ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈™—¬¿Ÿ¡‘

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π ÿπ∑√«—≤π“ ·≈–∂ππÀƒ∑—¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππÀπÕßª≈“‡≤à“ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÀπÕßª≈“‡≤à“ ø“°„µâ «—¥æ√À¡“«“ «‘À“√ ·≈–∂ππ

 “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ
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Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Û.¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’·¥ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

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

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

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ° ¯ ‡ªìπ√–¬– ˆ ‡¡µ√

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß

®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù (Õ¡√ –‡æ’¬√™—¬Õÿ∑‘») ·≈–‡ âπ¢π“π

√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂πππ‘‡«»√—µπå

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂πππ‘‡«»√—µπå ø“°‡Àπ◊Õ «—¥™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï ·≈–∂ππ™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï

ø“°‡Àπ◊Õ

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

ÚıÒ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

∂ππ “¬ § ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂πππ‘‡«»√—µπå ø“°„µâ

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

®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∫Ÿ√æ“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“∫—π™—¬¿Ÿ¡‘∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‚ππ¡à«ß ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥«‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ß™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–∂ππ∫√√≥“°“√ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

™—¬¿Ÿ¡‘ ‡¢µ Ò ·≈–‚√ß‡√’¬π “§√‘™«‘∑¬“

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππÀƒ∑—¬ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥°Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ

‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–∂ππ∫√√≥“°“√ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‚ππ¡à«ß ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥∑√ß»‘≈“

¥â“π„µâ ®¥ «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

»“≈“ª√–™“§¡‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–»“≈®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππÀƒ∑—¬ ø“°µ–«—πÕÕ°

Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥∑√ß»‘≈“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫Ÿ√æ“ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥»“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ »“≈“ª√–™“§¡‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

·≈–»“≈®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

¥â“πµ–«—πµ° ®¥ «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°πâÕ¬

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚı ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßÀ≈Õ¥¡‘µ√¿“æ∑’Ë Ù¯

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

¡‘µ√¿“æ

ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.ÒÒ ∑’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∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°„µâ

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

‡¡◊ÕßπâÕ¬√“…Æ√å ß‡§√“–Àå «—¥™—¬¿Ÿ¡‘«π“√“¡  ÿ “π·≈–¨“ªπ ∂“π®’π ‚√ß‡√’¬πª√‘¬—µ‘∏√√¡«π“√“¡

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

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

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßª≈“‡≤à“ ´Õ¬§ÿâ¡πâÕ¬

ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ»“≈‡®â“æàÕ´Õ¬ Û ø“°µ–«—πµ°

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

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

»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ı ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‡ªìπ√–¬–

Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß

®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√ ·≈–«—¥æ√–¬“¿—°¥’™ÿ¡æ≈

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈√Õ∫‡¡◊Õß°—∫µ”∫≈∫â“π‡≈à“ ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß

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

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

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ Àâ«¬§≈Õß‡√’¬ß Ωíòß‡Àπ◊Õ Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòß‡Àπ◊Õ·≈–Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π

√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ·¢«ß°“√∑“ß™—¬¿Ÿ¡‘ °√¡∑“ßÀ≈«ß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬ª–∑“« Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ´Õ¬æàÕ„À≠à∫ÿ≠ ø“°µ–«—πÕÕ° ´Õ¬æàÕ„À≠à„  ø“°µ–«—πÕÕ°

´Õ¬ÀπÕß “À√à“¬ ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ§ÿâ¡∫â“π®Õ° ø“°µ–«—πÕÕ° ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß„À≠à

∂ππ‚§°πâÕ¬´Õ¬ Û ø“°µ–«—πÕÕ° ∂ππ‡¡◊ÕßπâÕ¬‡Àπ◊Õ-‚§°πâÕ¬ ø“°µ–«—πµ° ∂ππ‚§°πâÕ¬

ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈∫â“π‡≈à“°—∫µ”∫≈‚æπ∑Õß

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

Ò,˜ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÚ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

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

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

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

‚æπ∑Õß Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈‚æπ∑Õß §à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ¿—°¥’™ÿ¡æ≈ ·≈–‚√ß‡√’¬π‚æπ∑Õßæ‘∑¬“

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

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

ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ø“°„µâ ‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ¯ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ âπµ√ß∑’ËµàÕµ√ß®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ¯

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

Ò,˜ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)
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¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬¥‘π·¥ß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ°

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

·≈–Àâ«¬§≈Õß‡√’¬ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

µ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ù ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒı¯

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

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

ı.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥Àâ«¬§≈Õß‡√’¬ß Ωíòß„µâ

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

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

¥â“π„µâ ®¥Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

µ–«—πÕÕ°

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

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ù

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòß„µâ

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

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

 ”π—°ß“π°“√ª√–ª“™—¬¿Ÿ¡‘ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ („À¡à)

ı.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ø“°„µâ ‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß

∂ππ∫â“π¢’È ‡À≈Á°„À≠à ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π∫â“π¢’È ‡À≈Á°„À≠à ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à ‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßÀ≈Õ¥¡‘µ√¿“æ∑’Ë Ù¯ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ∫â“π¢’È‡À≈Á°πâÕ¬¡‘µ√¿“æ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ù
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ß  ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬‡ ’¬« Ωíòß„µâ

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥Àâ«¬ª–∑“« Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

ø“°µ–«—πµ°·≈–ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° ∫√√®∫°—∫‡ âπµ—Èß©“°√–¬– Ò,Û ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»„µâ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ı ∫√√®∫

°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı

‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√

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

Ò,Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»„µâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ

 “¬ ° ı ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥Àâ«¬ª–∑“« Ωíòßµ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√

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

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

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

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

ˆ.Ò ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß„À≠à

ˆ.Ú ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß≈“¥§«“¬

ˆ.Û ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫Àâ«¬ª–∑“« µ≈Õ¥∫√‘‡«≥ ÕßΩíòßÀâ«¬ª–∑“«

ˆ.Ù  «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘ »Ÿπ¬å‡¬“«™π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘  π“¡°’Ã“

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈– π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

ˆ.ı  «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘

ˆ.ˆ  «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

ˆ.˜ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßª≈“‡≤à“

ˆ.¯ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßÀ≈Õ¥

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

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

˜.Ò ‚√ß‡√’¬π‡¡◊ÕßπâÕ¬√“…Æ√å ß‡§√“–Àå

˜.Ú §à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ¿—°¥’™ÿ¡æ≈ ·≈–‚√ß‡√’¬π‚æπ∑Õßæ‘∑¬“

˜.Û «‘∑¬“≈—¬‡°…µ√°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

˜.Ù ‚√ß‡√’¬π∫â“π¢’È‡À≈Á°πâÕ¬

˜.ı ‚√ß‡√’¬π«—¥ «à“ßÕ“√¡≥å

˜.ˆ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù (Õ¡√ –‡æ’¬√™—¬Õÿ∑‘»)

˜.˜ «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§™—¬¿Ÿ¡‘  ∂“∫—π°“√æ≈»÷°…“«‘∑¬“‡¢µ™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈™—¬¿Ÿ¡‘

˜.¯  ∂“∫—π™—¬¿Ÿ¡‘∫√‘À“√∏ÿ√°‘®

˜.˘ ‚√ß‡√’¬π “§√‘™«‘∑¬“

˜.Ò «‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ß™—¬¿Ÿ¡‘

˜.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û (ª√“ß§å°Ÿà«‘∑¬“)

˜.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π µ√’™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò («‘∑¬“π“√’)

˜.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π™—¬¿Ÿ¡‘¿—°¥’™ÿ¡æ≈
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˜.ÒÙ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

˜.Òı ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú (‡¡◊Õß‡°à“)

˜.Òˆ ‚√ß‡√’¬π ÿπ∑√«—≤π“

˜.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π‡¡◊Õßæ≠“·≈«‘∑¬“

˜.Ò¯ ‚√ß‡√’¬π∫â“π¢’È‡À≈Á°„À≠à

˜.Ò˘ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕßÀ≈Õ¥¡‘µ√¿“æ∑’Ë Ù¯

˜.Ú ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕß —ß¢å

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

‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡‡Õ°≈—°…≥å»‘≈ª«—≤π∏√√¡‰∑¬ §◊Õ ‡¢µ‚∫√“≥ ∂“πª√“ß§å°Ÿà

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

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

˘.Ò «—¥°°∫° ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥°°∫°

˘.Ú «—¥∫÷ß·«ß

˘.Û «—¥ª√–™“ “¡—§§’

˘.Ù «—¥ √–·°â«

˘.ı «—¥™—¬¿Ÿ¡‘«π“√“¡  ÿ “π·≈–¨“ªπ ∂“π®’π ·≈–‚√ß‡√’¬πª√‘¬—µ‘∏√√¡«π“√“¡

˘.ˆ «—¥∑ÿàß «à“ß

˘.˜ «—¥· ß™—¬ªî¬“√“¡

˘.¯ «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å

˘.˘ «—¥™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï

˘.Ò «—¥ “¡—§§’Õÿ∑‘» ·≈– ÿ “π·≈–¨“ªπ ∂“π∫â“π¢’È‡À≈Á°πâÕ¬

˘.ÒÒ «—¥∑√ß»‘≈“

˘.ÒÚ «—¥ª√“ß§å°Ÿà

˘.ÒÛ «—¥°≈“ß‡¡◊Õß‡°à“

˘.ÒÙ «—¥æ√–¬“¿—°¥’™ÿ¡æ≈

˘.Òı «—¥æ√À¡“«“ «‘À“√

˘.Òˆ »“≈‡®â“æàÕæ√–¬“¿—°¥’™ÿ¡æ≈

˘.Ò˜ «—¥ÀπÕßÀ≈Õ¥

˘.Ò¯ «—¥ÀπÕß —ß¢å

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

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

Ò.Ò »Ÿπ¬å “∏“√≥ ÿ¢‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.Ú  ∂“π’Õπ“¡—¬‚æπ∑Õß ·≈–Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈‚æπ∑Õß

Ò.Û ·¢«ß°“√∑“ß™—¬¿Ÿ¡‘ °√¡∑“ßÀ≈«ß

Ò.Ù »Ÿπ¬åæ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  «π‡°…µ√√“™∑—≥±å

Ò.ı  ”π—°ß“πµ√«®∫—≠™’ À°√≥å™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.ˆ  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“™—¬¿Ÿ¡‘ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ (‡¥‘¡)

Ò.˜  ∂“π’¢π àßºŸâ‚¥¬ “√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.¯  ”π—°ß“π·√ßß“π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ∑’Ë«à“°“√

Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ Ÿ∫πÈ” (‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π™—¬¿Ÿ¡‘)

 ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ( «∑.)  ”π—°ß“π∑–‡∫’¬π°“√§â“ ·≈– ”π—°ß“π

æ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.˘  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“™—¬¿Ÿ¡‘ ‡¢µ Ò

Ò.Ò  ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ Àπà«¬ªØ‘∫—µ‘°“√æ‘‡»…µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

°Õß√âÕ¬Õ“ “√—°…“¥‘π·¥π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘∑’Ë Ò ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥

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

Ò.ÒÒ  ∂“π’µ√«®Õ“°“»™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πª»ÿ —µ«å

®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πª√–¡ß®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈– ”π—°ß“π‡°…µ√

Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.ÒÚ °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.ÒÛ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ »“≈“ª√–™“§¡‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–»“≈®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.ÒÙ ∫â“πæ—°√ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈– ¿“Õÿµ “À°√√¡

®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.Òı æ— ¥ÿ°Õß™à“ß‡∑»∫“≈‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.Òˆ ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å™—¬¿Ÿ¡‘  ”π—°ß“π √√æ“°√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√

°√–∑√«ß°“√§≈—ß

Ò.Ò˜  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘
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Ò.Ò¯ ≈“πæàÕ‡¡◊Õß·≈–»“≈“®µÿ√¡ÿ¢  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈– ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.Ò˘ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.Ú ‚√ßæ¬“∫“≈™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.ÚÒ  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.ÚÚ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈√Õ∫‡¡◊Õß ·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬√Õ∫‡¡◊Õß

Ò.ÚÛ ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π™—¬¿Ÿ¡‘ ( ”π—°ß“π™≈ª√–∑“π∑’Ë ˆ)

Ò.ÚÙ  ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘

Ò.Úı  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“™—¬¿Ÿ¡‘ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ („À¡à)





1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß™—¬¿Ÿ¡‘

æ.». Úıı

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

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

∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÀπÕß„À≠à·≈–∂ππ‚√ß¶à“ —µ«å

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‚ππ ¡Õ (∂ππ “¬ ° Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‚ππ ¡Õ

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

∂ππ‚ππ ¡Õ (∂ππ “¬ ° Ú) √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«

∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂πππ‘‡«»√—µπå

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ √–¬–ª√–¡“≥

˜ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‚√ß¶à“ —µ«å (∂ππ “¬ ° Ò)

∂ππ “¬ ° Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ À°√≥åÕ”‡¿Õ ·≈–∂ππ

‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°

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

ÙÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ π“¡∫‘π

(∂ππ “¬ ¢ Ù) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒı¯ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ¢ Û ∑’Ë∫√‘‡«≥

∂ππ “¬ ¢ Û µ—¥°—∫∂ππ∫√√≥“°“√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ √–¬–ª√–¡“≥

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

Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒı¯ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒı¯ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÚÚ ‡¡µ√
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∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ»“≈‡®â“æàÕ ‡√‘Ë¡µâπ®“°

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

∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Úˆ ‡¡µ√

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

∂ππ»“≈‡®â“æàÕ (∂ππ “¬ ° ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫

∂ππ π“¡∫‘π (∂ππ “¬ ¢ Ù)

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

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

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ √–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Úˆ ‡¡µ√

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ ÚÒ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ÒÛ ‡¡µ√

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

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÚÚ ‡¡µ√

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

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ ‰ª∑“ß

∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ù ‡¡µ√

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

∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï ∂ππ‚¬∏“∏‘°“√

®—ßÀ«—¥ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚ππ‰Œ-‡¡◊Õß‡°à“ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à

‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ √–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡µ√

∫√√®∫°—∫∂ππ π“¡∫‘π (∂ππ “¬ ¢ Ù) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√

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

‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‚¬∏“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
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µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√

µ—¥°—∫∂ππ π“¡∫‘π (∂ππ “¬ ¢ Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ π“¡∫‘π (∂ππ “¬ ¢ Ù) ∫√√®∫°—∫

∂ππ∫√√≥“°“√ ‰ª∑“ß∑‘»„µââµ“¡·π«∂ππ π“¡∫‘π (∂ππ “¬ ¢ Ù) √–¬–ª√–¡“≥ ıÚ ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ÙÚ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‚ππ‰Œ-‡¡◊Õß‡°à“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ √–¬–ª√–¡“≥ ˘˘ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∂ππ “¬ ¢ Û µ—¥°—∫∂ππ∫√√≥“°“√ (∂ππ “¬ ° Ù) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Û √–¬–

ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÕπ—πµ°Ÿ≈ ‡√‘Ë¡µâπ®“°

∂ππ∫Ÿ√æ“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ®π∫√√®∫°—∫∂ππππ∑π“§√

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

‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

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

·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ‚ππ‰Œ-‡¡◊Õß‡°à“ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‚ππ‰Œ-

‡¡◊Õß‡°à“ µ—¥°—∫∂ππÀƒ∑—¬ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‚ππ‰Œ-‡¡◊Õß‡°à“ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ∫√√≥“°“√ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∫Ÿ√æ“∫√√®∫

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

∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÚÚ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππππ∑π“§√

∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ π“¡∫‘π ∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï (∂ππ “¬ ¢ Ò)

‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππµ—¥°—∫∂ππÀπÕßª≈“‡≤à“ (∂ππ “¬ ° ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı √–¬–ª√–¡“≥ ˜ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ

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

∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡µ√

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ«‘ ÿ∑∏‘™“µ‘¥“√“¡ (∂ππ “¬ ¢ Û)
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∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ

√–¬–ª√–¡“≥ Úˆ ‡¡µ√

Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ®”π«π Ò  “¬ §◊Õ ∂ππ “¬ § ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚıÒ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

ÚıÒ ∑’Ë∫√‘‡«≥µ—¥°—∫∂ππ™—¬ª√– ‘∑∏‘Ï (∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–

ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√

Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ù. ‡¡µ√ ®”π«π Ò  “¬ §◊Õ ∂ππ “¬ ß ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡

°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂πππÈ”∑‘æ¬å ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ √–¬–ª√–¡“≥

ˆÛ ‡¡µ√ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒ
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