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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ  -  คลองหลวง  -  ธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลนพรัตน  ตําบลศาลาครุ  ตําบลบึงกาสาม

ตําบลบึงชําออ  ตําบลหนองสามวัง  ตําบลบึงบา  ตําบลบึงบอน  อําเภอหนองเสือ  ตําบลคลองเจ็ด 
ตําบลคลองหก  ตําบลคลองหา  ตําบลคลองสี่  ตําบลคลองสาม  อําเภอคลองหลวง  ตําบลบึงน้ํารักษ
ตําบลบึงสนั่น  ตําบลลําผักกูด  และตําบลรังสิต  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ภายในแนวเขต 
ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชน 
ในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม 
ในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะ  ใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหารราชการ  การปกครอง  การคาและ 
การบริการในระดับอาํเภอ 

(๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย  การพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัวของ
ชุมชนและระบบเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอและได
มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ตลอดจนควบคุมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม 

ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

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

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๕๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพือ่
นันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๕๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑   ถึงหมายเลข  ๙.๔๐   ที่กําหนดไว เปนสีเทาออน   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบนั
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
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(๘) คลังสินคาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแหงสาธารณชน 

(๙) โรงฆาสัตว 
(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละหาสิบของแปลงที่ดิน 

ที่ย่ืนขออนุญาต 
(๒) การใชประโยชนที่ ดินริมทางหลวงแผนดิน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไมนอยกวา  ๑๕  เมตร 
(๓) การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้   
(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 
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(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(๘) คลังสินคาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย

หรือผาสุกแหงสาธารณชน 
(๙) โรงฆาสัตว 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละหาสิบของแปลงที่ดิน 

ที่ย่ืนขออนุญาต 
(๒) การใชประโยชนที่ ดินริมทางหลวงแผนดิน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไมนอยกวา  ๑๕  เมตร 
ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

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



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๘) คลังสินคาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย

หรือผาสุกแหงสาธารณชน 
(๙) โรงฆาสัตว 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดิน

ที่ย่ืนขออนุญาต 
(๒) การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดิน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอย

กวา  ๑๕  เมตร 
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่เปน

โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชี
ทายกฎกระทรวงนี้   โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา   การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๒) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้เพื่อกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลง

ที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ใน 
แตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่
ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนการจัดสรรที่เปนสวนหนึ่งของการ

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๙) การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑๐) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  เวนแตเปนการ
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๑๑) การอยูอาศัยประเภทบานแถว  เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยูอาศัย  และมพีื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๑๒) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๘)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถวตาม  (๑๐)  ดําเนินการในโครงการ
จัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและกิจการอื่น  ใหมีที่วางไมนอย

กวารอยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๒) การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดิน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอย

กวา  ๑๕  เมตร 
(๓) การใชประโยชนที่ดินริมฝงคลองรังสิตประยูรศักด์ิ  คลองรพีพัฒนแยกใต  และคลองหกวา

สายบน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองไมนอยกวา  ๑๕  เมตร   
สวนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคม 
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับการ
ศาสนา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 

ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคมุการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บัญญัติ  จันทนเสนะ 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



บัญชทีายกฎกระทรวงใหใชบังคับผงัเมืองรวมเมืองหนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี  จังหวดัปทุมธาน ี
พ.ศ.  2550 

 

 
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

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

2 โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                 
 ดังตอไปนี ้                

 (1)  การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช           ได     

 (2)  การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช           ได     

 (5)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินคา            ได    

 (8)  การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก          ได ได     

 (9) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม          ได ได     

 (11) การฟกไขโดยใชตูอบ          ได      

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตว  ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง                 

 หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (2)การถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดย                

 ฉับพลันหรือเหือดแหง          ได ได     

 (7) การทําผลิตภณัฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง                 

 ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น          ได      
5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ํานม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                

 ดังตอไปนี ้                

 (1) การทํานมสดใหไรเชื้อ หรือฆาเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เชน                
 การพาสเจอรไรส หรือสเตอริไลส           ได     



 
2 

 
ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

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

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผัก พืช  หรือผลไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                
 ดังตอไปนี ้                

 (1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก                
 และอากาศเขาไมได          ได ได     

 (2) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดย                
  ฉับพลันหรือเหือดแหง          ได ได     

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืช หรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                
 ดังตอไปนี ้                

 (1) การสี ฝด หรือขัดขาว          ได ได  ได ได  

 (2) การทําแปง          ได ได     

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                
 ดังตอไปนี ้                

 (1) การทําขนมปง หรือขนมเคก ได   ได   ได   ได   ได ได  

 (2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได   ได   ได   ได   ได ได  

 (3) การทําผลิตภณัฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น             ได ได  

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัชา กาแฟ โกโก ช็อกโกแลตหรือขนมหวาน  อยางใด                

 อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (11) การทําไอศกรีม ได   ได   ได   ได   ได ได  

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทําน้ําแข็ง หรือตัด  ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง           ได   ได  

 



 
3 

 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

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

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  น้ําอัดลม                 
 หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (1) การทําน้ําดื่ม ได   ได   ได   ได   ได ได  

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไมอยางใด อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                

 (1)  การเลื่อย ไส  ซอย  เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลงึกัน               ได 

 (2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู  หรือสวนประกอบ                
 ที่ทําดวยไมของอาคาร                ได 

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ  หวาย  ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา          ได ได     

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม  แกว  ยาง                 
 หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก                

 พลาสติกอัดเขารูป  และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว               ได 

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั                

  (1) การพิมพ  การเย็บเลม  การทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได   ได   ได      ได ได  

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุ                
 เพื่อการดังกลาว          ได ได  ได ได  

56 โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว          ได ได  ได ได  

                 

 
 
 



4 
 

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

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

61 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา                

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออปุกรณของเครื่องมือเครื่องใชดังกลาว             ได ได  

62 โรงงานดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร                

 ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ หรืออปุกรณของ                
 เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงดังกลาว             ได ได  

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง                

 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร              ได ได  
64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโลหะ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                
 ดังตอไปนี ้                

 (13) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป              ได  

65 โรงงานดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องยนต  เครื่องกังหัน และรวมถึง                 

 สวนประกอบหรืออปุกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว                ได   ได ได  

66 โรงงานดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ                

 การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออปุกรณของเครื่องจักรดังกลาว          ได   ได   ได  
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ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

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

80 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว                 

 ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภณัฑดังกลาว           ได   ได ได  

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบ ุ                

 ไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                

 (4) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง                  
 ตะเกียง  โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ หรือไฟแช็ก          ได   ได ได  

 (5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา  ตราโลหะ                
  หรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils)           ได   ได ได  

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                

 ดังตอไปนี ้                

 (1)  การบรรจุสินคาทั่วไป             ได ได  

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน                

  หรือใชประจําตัว ได   ได   ได   ได   ได   
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ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

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

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต  รถพวง จักรยาน                 

 สามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่ง                 

 หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                

 (1) การซอมแซมยานที่ขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต หรือสวนประกอบของยานดังกลาว               ได 

 (2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน                
 ดังกลาว               ได 

 (3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต               ได 

 (4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได   ได   ได   

97 โรงงานซอมผลิตภณัฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด              ได ได  

  
 
หมายเหตุ      ลําดับที่                       หมายถึง          ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

          

                       ได                              หมายถึง          สามารถประกอบกิจการไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน       
                       โรงงานจําพวกที่        หมายถึง          จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน          
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∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ  À°√≥åÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ·≈– ”π—°ß“π

°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥∫÷ß∫“ª√–¿“ –«—µ

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

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

ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ - ∫â“π§≈ÕßÀâ“)

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πµ°

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

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

Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

Ωíòßµ–«—πµ°

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π√—∫ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß∏—≠∫ÿ√’ ·≈–Õß§å°“√‡¿ —™°√√¡

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÒÙ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß “¡ ‚√ß‡√’¬π

«—¥‡°‘¥°“√Õÿ¥¡ (∑Õß»“≈“Õÿª∂—¡¿å) «—¥‡°‘¥°“√Õÿ¥¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π “¡—§§’√“…Æ√å∫”√ÿß

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÒÙ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß “¡

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï

·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥ √–∫—«

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß ‘∫ Õß

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß ‘∫

Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß·ª¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥
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Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

∑‘»µ–«—πÕÕ° ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û¯ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı - ∫â“π«—ßπâÕ¬)

ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û¯ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“π«—ßπâÕ¬) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ°

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß·ª¥

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

æ—≤π“∑’Ë¥‘π‡¢µ Ò  À°√≥å°“√‡°…µ√Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥

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

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß·ª¥

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥



5

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ° Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥ ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“æ—π∏ÿ°√√¡ —µ«å °√¡ª√–¡ß ∑—≥± ∂“π

∫”∫—¥æ‘‡»…À≠‘ß ∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’  ∂“π ß‡§√“–Àå∫â“π°÷Ëß«‘∂’À≠‘ß »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘

°“√™à“ß¿“§°≈“ß »“≈®—ßÀ«—¥∏—≠∫ÿ√’  ∂“π°—°¢—ß°≈“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ »Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–™“ ß‡§√“–Àå

 ∂“π ß‡§√“–Àå™“¬∏—≠∫ÿ√’  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π) ‚√ßæ¬“∫“≈

∏—≠∫ÿ√’ ·≈– ∂“π ß‡§√“–ÀåÀ≠‘ß∏—≠∫ÿ√’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥ ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“æ—π∏ÿ°√√¡ —µ«å °√¡ª√–¡ß ∑—≥± ∂“π

∫”∫—¥æ‘‡»…À≠‘ß ∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’  ∂“π ß‡§√“–Àå∫â“π°÷Ëß«‘∂’À≠‘ß »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘

°“√™à“ß¿“§°≈“ß »“≈®—ßÀ«—¥∏—≠∫ÿ√’  ∂“π°—°¢—ß°≈“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ »Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–™“ ß‡§√“–Àå

 ∂“π ß‡§√“–Àå™“¬∏—≠∫ÿ√’  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π) ‚√ßæ¬“∫“≈

∏—≠∫ÿ√’ ·≈– ∂“π ß‡§√“–ÀåÀ≠‘ß∏—≠∫ÿ√’

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÛÙ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“π≈”≈Ÿ°°“) ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÛÙ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“π≈”≈Ÿ°°“) ø“°µ–«—πµ°

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

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

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ°



6

Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.ı ∑’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 ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫÷ß∫“ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ  À°√≥åÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

 ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π√—∫ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß∏—≠∫ÿ√’ ·≈–Õß§å°“√‡¿ —™°√√¡

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı ‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ° ‚√ß‡√’¬π∏—≠√—µπå ∑’Ë∑”°“√Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥

·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ°

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

Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Û.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 ®¥‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫÷ß∫“

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π√—∫ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß∏—≠∫ÿ√’ ·≈–Õß§å°“√‡¿ —™°√√¡

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

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π∏—≠√—µπå ∑’Ë∑”°“√Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

Ù ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ°

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

‡©æ“–°‘® ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò,Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥

Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.¯Ù ∑’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‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ·≈–∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ Õ∫®. ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥π§√π“¬°

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–»Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“ª√–¡ßπÈ”®◊¥

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

 ’πÈ”µ“≈
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ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ Õ∫®. ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–

‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

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

 ’πÈ”µ“≈

ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‚√ß‡√’¬π· π™◊Ëπ∫“ππÿ°Ÿ≈ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª

∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“π„µâ ®¥∂ππ  Õ∫®. ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°·≈–Ωíòß„µâ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π

‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ú À¡“¬‡≈¢ ˆ.Úˆ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÛÒ ·≈–

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

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°·≈–Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„µâ ®¥∂ππ Õ∫®. ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–

‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈
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ı.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ Õ∫®. ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ Õ∫®. ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°‡Àπ◊Õ

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

«—¥√“…Æ√∫”√ÿß ·≈–«—¥√“…Æ√∫”√ÿß

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ ø“°µ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò,Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ - ∫â“π§≈ÕßÀâ“)

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ-

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò˘ À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ûı À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ùı À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ùˆ

À¡“¬‡≈¢ ˆ.ıı À¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆÒ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆ˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß

 ’πÈ”µ“≈
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ı.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‚√ß‡√’¬π«—¥®ÿÃ“®‘π¥“√“¡ «—¥®ÿÃ“®‘π¥“√“¡ ·≈–

‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

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

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. ª∑. ÚÚÒ (§≈Õß™≈ª√–∑“π∑’Ë ˘ Ωíòßµ–«—πÕÕ°)

ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π«—¥À‘√—≠æß…åÕπÿ √≥å ·≈–«—¥∫÷ß°“ “¡

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

¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß‡°â“ ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π«—¥»√’§—§≥“ß§å

·≈–«—¥»√’§—§≥“ß§å

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

 ’πÈ”‡ß‘π

ı.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈
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ı.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π

«—¥ ÿ¢ªÿ≥±√‘°“√“¡ ·≈–«—¥ ÿ¢ªÿ≥±√‘°“√“¡

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥π§√π“¬°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õßæ‘æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û¯ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“π«—ßπâÕ¬) ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π«—¥ÕŸà¢â“« ·≈–«—¥ÕŸà¢â“«

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

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

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÛÚ À¡“¬‡≈¢ ˆ.Û˘ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ıÙ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ı˘

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

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

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

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ .̂ÙÙ À¡“¬‡≈¢ .̂ıÛ À¡“¬‡≈¢ .̂ı¯ À¡“¬‡≈¢ .̂̃ ı

·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈
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ı.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ° Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π

‡®√‘≠«‘∑¬“ ‚√ß‡√’¬π«—¥¡Ÿ≈‡À≈Á° ·≈–«—¥¡Ÿ≈‡À≈Á°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÛÛ À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ù À¡“¬‡≈¢ ˆ.ıÒ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆÚ

À¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆÙ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆ¯ À¡“¬‡≈¢ ˆ.˜Ú À¡“¬‡≈¢ ˆ.˜Û À¡“¬‡≈¢ ˆ.˜Ù

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

¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û˜ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“πÕ‘πÕπÿ √) ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥ Õπ¥’»√’‡®√‘≠ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥ Õπ¥’»√’‡®√‘≠

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ıÚ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆÛ À¡“¬‡≈¢ ˆ.˜Ò À¡“¬‡≈¢ ˆ.˜˘

À¡“¬‡≈¢ ˆ.¯Ú À¡“¬‡≈¢ ˆ.¯Ù À¡“¬‡≈¢ ˆ.˘Û ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.˘ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«

¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ° Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ° ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒˆÒ - ∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°µ–«—πµ° «—¥º≈“À“√·≈–‚√ß‡√’¬π

«—¥º≈“À“√

¥â“π„µâ ®¥‚√ßæ¬“∫“≈§≈ÕßÀ≈«ß ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°

∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ - ∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥æÿ∑∏™‘π«ß»å«π“√“¡

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥ªí≠≠“π—π∑“√“¡

∑—È ß π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ı˜ À¡“¬‡≈¢ ˆ.¯ À¡“¬‡≈¢ ˆ.¯˘

À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÚ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÚı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈
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ı.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ùı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ

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

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

«—¥‡®√‘≠∫ÿ≠ ·≈–«—¥‡®√‘≠∫ÿ≠

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

¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

 ’πÈ”µ“≈

ı.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π

«—¥®µÿæ‘∏«√“«“  «—¥®µÿæ‘∏«√“«“  ·≈–‚√ß‡√’¬π§≈Õß ÒÒ »“≈“§√ÿ (‡∑’È¬¡Õÿª∂—¡¿å)

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

 ’πÈ”µ“≈

ı.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°„µâ «—¥πæ√—µπ“√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥πæ√—µπ“√“¡
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢

ÛÚˆÒ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°‡Àπ◊Õ

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

ı.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÙ (∫â“π§≈Õß ‘∫ - ∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡)

ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

 ’πÈ”µ“≈

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

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÛÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π∫“ß™«¥Õπÿ √≥å ‚√ß‡√’¬π«—¥®—π∑“√“¡ ·≈–«—¥»‘√‘®—π∑“√“¡

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆ˘ À¡“¬‡≈¢ ˆ.˜¯ À¡“¬‡≈¢ ˆ.˘ À¡“¬‡≈¢ ˆ.˘Ú

À¡“¬‡≈¢ ˆ.˘Ù À¡“¬‡≈¢ ˆ.Òˆ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÒÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–

‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀâ“ ø“°µ–«—πµ° «—¥À—µ∂ “√‡°…µ√ ‚√ß‡√’¬π

À—µ∂ “√‡°…µ√«‘∑¬“§“√ ·≈–§≈ÕßÀâ“ Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–ÀÕÕ—§√»‘≈ªîπ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

√. ˘

∑—È ß π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.˜˜ À¡“¬‡≈¢ ˆ.˘Ò À¡“¬‡≈¢ ˆ.˘ı

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

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

ı.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πÕÕ° ∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ’Ë

ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥µ–«—π‡√◊Õß ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥µ–«—π‡√◊Õß

ı.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß ’Ë Ωíòßµ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π¡ß§≈æÿ°°“√“¡ ·≈–«—¥¡ß§≈æÿ°°“√“¡

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π«—¥ «à“ß¿æ ·≈–«—¥ «à“ß¿æ

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

 ’πÈ”µ“≈
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ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “¡ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

 ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

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

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

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

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

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

·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

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

ı.ÛÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “¡ Ωíòßµ–«—πÕÕ° «—¥°≈“ß§≈Õß “¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π

«—¥°≈“ß§≈Õß “¡

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

 ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.ÛÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
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ı.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

 ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ûı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π

«—¥‚ª√¬Ωπ «—¥‚ª√¬Ωπ ·≈–‚√ß‡√’¬πæÿ∑∏“√—°…å

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ûˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π

™ÿ¡™πª√–™“π‘°√Õ”π«¬‡«∑¬å ·≈–‚√ß‡√’¬π√“…Æ√å ß‡§√“–Àå«‘∑¬“

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.Û˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ¡— ¬‘¥Õ’°Õ

·≈–«—¥ ÿπ∑√‘°“√“¡
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ı.Û¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

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

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

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥π§√π“¬°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

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

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

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ° ·≈–‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß

°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈ÕßÀ° Ωíòßµ–«—πÕÕ° ∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ß‡√’¬π≈‘Èπ®’ËÕÿ∑‘»

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÚ˜ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÛˆ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÙÙ

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

ı.ÙÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°µàÕ®“°‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û¯ (·¬°

∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı - ∫â“π«—ßπâÕ¬) ø“°µ–«—πµ°
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

 ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.ÙÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û¯ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“π«—ßπâÕ¬) ø“°µ–«—πµ° ·≈–‚√ß‡√’¬πÕ‘π∑√π“«’√“…Æ√åÕÿª∂—¡¿å

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°µàÕ®“°‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û¯ (·¬°

∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı - ∫â“π«—ßπâÕ¬) ø“°µ–«—πµ°

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

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

 ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.ÙÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π

«—¥æ«ß·°â« ‚√ß‡√’¬ππ‘°√√“…Æ√å∫”√ÿß«‘∑¬å ·≈–«—¥∫÷ß∫Õπ

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÒÙ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÒ˜ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÚÛ

À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÛ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÛ˘ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒıÚ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒıÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ

 ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.ÙÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥æ«ß·°â«

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÒ˘ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÛÒ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒıÒ

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ùı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß‡°â“ ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥§≈Õß‡°â“

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

 ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.Ùˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÒ (∫â“π«—ßµ–‡§’¬π - ∫â“π· ß¡≥’)

ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ß‡√’¬π»“≈“≈Õ¬

ı.Ù˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬πÀπÕß‡ ◊Õ«‘∑¬“§¡ «—¥∫÷ß∫“ª√–¿“ –«—µ ‡ âπ¢π“π

√–¬– ˜ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫

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

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.Ù¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß ’Ë Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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ı.Ù˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥π§√π“¬°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ’Ë ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ıÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡∑§‚π∏“π’  ”π—°ß“πæ≈—ßß“πª√¡“≥Ÿ‡æ◊ËÕ —πµ‘ °√–∑√«ß

«‘∑¬“»“ µ√å‡∑§‚π‚≈¬’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÛÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π§≈Õß ı (æƒ°…™—Æ√“…Æ√å∫”√ÿß) ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÒÙ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ıÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚˆÒ -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ° Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π

«—¥À«à“π∫ÿ≠ ·≈–«—¥À«à“π∫ÿ≠

¥â“π„µâ ®¥ √–‡°Á∫πÈ”æ√–√“¡ ˘

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–∑—≥± ∂“π«—¬Àπÿà¡°≈“ß

°√¡√“™∑—≥±å

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

ı.ıÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–

‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

ı.ıÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û˜ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“πÕ‘πÕπÿ √) ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥»√’ ‚¡ √ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥»√’ ‚¡ √

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÙ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÙÛ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÙı

À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÙ¯ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÙ˘ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.Òı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–

‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈

ı.ıı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

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

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

Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√

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

‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ıˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°—∫®—ßÀ«—¥π§√π“¬°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÙÒÚ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛÒÚ -

∫â“π§≈Õß ‘∫ “¡À°«“) ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ı˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥

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

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.ı¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ ·≈–«‘∑¬“≈—¬æ≈»÷°…“°√ÿß‡∑æ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√–æ’æ—≤πå·¬°„µâ Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.ı˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π√—∫ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß∏—≠∫ÿ√’ ·≈–Õß§å°“√‡¿ —™°√√¡

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

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

«—¥¢ÿ¡·°â«

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

ı.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

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

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÒ (∫â“π«—ßµ–‡§’¬π - ∫â“π· ß¡≥’)

ø“°µ–«—πÕÕ°

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

 ’πÈ”µ“≈

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀâ“ ø“°µ–«—πµ° «—¥· «ß “¡—§§’∏√√¡·≈–

§≈ÕßÀâ“ Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°

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

 ’πÈ”µ“≈
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ı.ˆÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÒÙ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ’Ë ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß ’Ë Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “¡ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß “¡ ø“°µ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß°—∫Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß “¡ ‡ âπ¢π“π√–¬–

ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÒÙ ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°

´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß àßπÈ” Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

ı.ˆˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß‡°â“ ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ «—¥Õ—¬¬‘°“√“¡

·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥Õ—¬¬‘°“√“¡

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò,Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı

ı.ˆ˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ ·≈–«—¥ √–∫—«

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß ‘∫ Õß Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß

§≈Õß ‘∫ Õß ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï ‚√ß‡√’¬π«—¥ √–∫—« ·≈–

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.ˆ¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß ‘∫‡ÕÁ¥ Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß

 ‘∫‡ÕÁ¥ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√

°—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß ‘∫

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

ı.ˆ˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®.ª∑. ÚÒ (∫â“π«—ßµ–‡§’¬π - ∫â“π· ß¡≥’)

ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß·ª¥

ı.˜Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û˜ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“πÕ‘πÕπÿ √) ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.˜Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥

ı.˜Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß·ª¥

ı.˜Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡∑§‚π∏“π’  ”π—°ß“πæ≈—ßß“πª√¡“≥Ÿ‡æ◊ËÕ —πµ‘ °√–∑√«ß

«‘∑¬“»“ µ√å‡∑§‚π‚≈¬’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ √–‡°Á∫πÈ”æ√–√“¡ ˘  ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“æ—π∏ÿ°√√¡ —µ«å

°√¡ª√–¡ß ∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…À≠‘ß ∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’  ∂“π ß‡§√“–Àå

∫â“π°÷Ëß«‘∂’À≠‘ß »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√™à“ß¿“§°≈“ß »“≈®—ßÀ«—¥∏—≠∫ÿ√’  ∂“π°—°¢—ß°≈“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

»Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–™“ ß‡§√“–Àå  ∂“π ß‡§√“–Àå™“¬∏—≠∫ÿ√’  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’

®”°—¥ (¡À“™π) ‚√ßæ¬“∫“≈∏—≠∫ÿ√’ ·≈– ∂“π ß‡§√“–ÀåÀ≠‘ß∏—≠∫ÿ√’

¥â“π„µâ ®¥ ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“æ—π∏ÿ°√√¡ —µ«å °√¡ª√–¡ß ∑—≥± ∂“π

∫”∫—¥æ‘‡»…À≠‘ß ∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’  ∂“π ß‡§√“–Àå∫â“π°÷Ëß«‘∂’À≠‘ß »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘

°“√™à“ß¿“§°≈“ß »“≈®—ßÀ«—¥∏—≠∫ÿ√’  ∂“π°—°¢—ß°≈“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ »Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–™“ ß‡§√“–Àå
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 ∂“π ß‡§√“–Àå™“¬∏—≠∫ÿ√’  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

‚√ßæ¬“∫“≈∏—≠∫ÿ√’ ·≈– ∂“π ß‡§√“–ÀåÀ≠‘ß∏—≠∫ÿ√’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÛÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“π§≈ÕßÀâ“) ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.˜ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡°â“ Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.˜ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. Û˜ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“πÕ‘πÕπÿ √) ø“°µ–«—πÕÕ°

ı.˜˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥

ı.˜¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß·ª¥ Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß·ª¥

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß

§≈Õß‡®Á¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.˜˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß

®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈ÕßÀ° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

ı.¯Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡®Á¥ Ωíòßµ–«—πµ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡®Á¥ ‡ âπ¢π“π

√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÛÙ (·¬°∑“ßÀ≈«ß

À¡“¬‡≈¢ Ûı - ∫â“π≈”≈Ÿ°°“) ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡®‡™’¬ß‡Œßµ—È« ·≈–‚√ß‡√’¬π¡Ÿ≈π‘∏‘∏—≠«‘∑¬“

ı.¯Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥π“∫ÿ≠ ·≈–§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ª∑. ÛÙ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ Ûı -

∫â“π≈”≈Ÿ°°“) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï

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

ı.¯Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï

‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈ÕßÀ° ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ

°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈ÕßÀ° Ωíòßµ–«—πÕÕ°

ı.¯Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√—ß ‘µª√–¬Ÿ√»—°¥‘Ï Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ‘ ‡∑‘√åπ‡Õ‡™’¬

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ§≈ÕßÀâ“ Ωíòßµ–«—πµ°
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ˆ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒıÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡’°√Õ∫·≈–

‡ âπ∑·¬ß ’πÈ”µ“≈ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß

‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√·≈–°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‰¥â·°à  √–‡°Á∫πÈ”æ√–√“¡ ˘

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

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

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π· π™◊Ëπ∫“ππÿ°Ÿ≈

¯.Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥√“…Æ√∫”√ÿß

¯.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥®ÿÃ“®‘π¥“√“¡

¯.Ù ‚√ß‡√’¬π«—¥À‘√—≠æß…åÕπÿ √≥å

¯.ı ‚√ß‡√’¬π«—¥πæ√—µπ“√“¡

¯.ˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡®√‘≠∫ÿ≠

¯.˜ ‚√ß‡√’¬π§≈Õß ÒÒ »“≈“§√ÿ (‡∑’È¬¡Õÿª∂—¡¿å)

¯.¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥ÕŸà¢â“«

¯.˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥¡Ÿ≈‡À≈Á°

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥ «à“ß¿æ

¯.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥®µÿæ‘∏«√“«“ 

¯.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π«—¥ ÿ¢ªÿ≥±√‘°“√“¡

¯.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π«—¥»√’§—§≥“ß§å

¯.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π«—¥®—π∑√“¡

¯.Òı ‚√ß‡√’¬π¡ß§≈æÿ°°“√“¡

¯.Òˆ ‚√ß‡√’¬π‡®√‘≠«‘∑¬“

¯.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥ Õπ¥’»√’‡®√‘≠

¯.Ò¯ ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫÷ß∫“

¯.Ò˘ ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™πª√–™“π‘°√Õ”π«¬‡«∑¬å

¯.Ú ‚√ß‡√’¬πÀπÕß‡ ◊Õ«‘∑¬“§¡

¯.ÚÒ ‚√ß‡√’¬π∫â“π∫÷ß

¯.ÚÚ ‚√ß‡√’¬πæÿ∑∏“√—°…å

¯.ÚÛ ‚√ß‡√’¬π∫“ß™«¥Õπÿ √≥å
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¯.ÚÙ ‚√ß‡√’¬π«—¥µ–«—π‡√◊Õß

¯.Úı ‚√ß‡√’¬π«—¥‚ª√¬Ωπ

¯.Úˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥º≈“À“√

¯.Ú˜ ‚√ß‡√’¬π√“…Æ√å ß‡§√“–Àå«‘∑¬“

¯.Ú¯ ‚√ß‡√’¬π»“≈“≈Õ¬

¯.Ú˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥æ«ß·°â«

¯.Û ‚√ß‡√’¬πÀ—µ∂ “√‡°…µ√«‘∑¬“§“√

¯.ÛÒ ‚√ß‡√’¬π≈‘Èπ®’ËÕÿ∑‘»

¯.ÛÚ ‚√ß‡√’¬π«—¥°≈“ß§≈Õß “¡

¯.ÛÛ ‚√ß‡√’¬π«—¥»√’ ‚¡ √

¯.ÛÙ ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π«—¥æ‘™‘µªîµ¬“√“¡

¯.Ûı ‚√ß‡√’¬ππ‘°√√“…Æ√å∫”√ÿß«‘∑¬å

¯.Ûˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥· ß¡≥’

¯.Û˜ «‘∑¬“≈—¬æ≈»÷°…“°√ÿß‡∑æ

¯.Û¯ ‚√ß‡√’¬πÕÿ¥¡»÷°…“√—ß ‘µ

¯.Û˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥ √–∫—«

¯.Ù ‚√ß‡√’¬π§≈Õß ı (æƒ°…™—Æ√“…Æ√å∫”√ÿß)

¯.ÙÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥À«à“π∫ÿ≠

¯.ÙÚ ‚√ß‡√’¬πÕ‘π∑√π“«’√“…Æ√åÕÿª∂—¡∂å

¯.ÙÛ ‚√ß‡√’¬π«—¥¢ÿ¡·°â«

¯.ÙÙ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡°‘¥°“√Õÿ¥¡ (∑Õß»“≈“Õÿª∂—¡¿å)

¯.Ùı ‚√ß‡√’¬π«—¥Õ—¬¬‘°“√“¡

¯.Ùˆ  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈

¯.Ù˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥π“∫ÿ≠

¯.Ù¯ ‚√ß‡√’¬π¡Ÿ≈π‘∏‘∏—≠«‘∑¬“

¯.Ù˘ ‚√ß‡√’¬π “¡—§§’√“…Æ√å∫”√ÿß

¯.ı ‚√ß‡√’¬π∏—≠√—µπå

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

ª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˘.Ò «—¥√“…Æ√∫”√ÿß

˘.Ú «—¥®ÿÃ“®‘π¥“√“¡

˘.Û «—¥∫÷ß°“ “¡

˘.Ù «—¥‡®√‘≠∫ÿ≠

˘.ı «—¥πæ√—µπ“√“¡

˘.ˆ «—¥¡Ÿ≈‡À≈Á°

˘.˜ «—¥ÕŸà¢â“«

˘.¯ «—¥ «à“ß¿æ

˘.˘ «—¥®µÿæ‘∏«√“«“ 

˘.Ò «—¥ ÿ¢ªÿ≥±√‘°“√“¡

˘.ÒÒ «—¥»√’§—§≥“ß§å

˘.ÒÚ »Ÿπ¬å«‘ªí π“¬ÿ«æÿ∑∏œ ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

˘.ÒÛ «—¥»‘√‘®—π∑“√“¡

˘.ÒÙ «—¥¡ß§≈æÿ°°“√“¡

˘.Òı «—¥ Õπ¥’»√’‡®√‘≠

˘.Òˆ «—¥ ÿπ∑√‘°“√“¡

˘.Ò˜ «—¥∫÷ß∫“ª√–¿“ –«—µ

˘.Ò¯ «—¥ªí≠≠“π—π∑“√“¡

˘.Ò˘ «—¥µ–«—π‡√◊Õß

˘.Ú «—¥º≈“À“√

˘.ÚÒ «—¥‚ª√¬Ωπ

˘.ÚÚ «—¥§≈Õß‡°â“

˘.ÚÛ ¡— ¬‘¥Õ’°Õ

˘.ÚÙ «—¥æ«ß·°â«

˘.Úı «—¥æÿ∑∏™‘π«ß»å«π“√“¡

˘.Úˆ «—¥À—µ∂ “√‡°…µ√

˘.Ú˜ «—¥°≈“ß§≈Õß “¡
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˘.Ú¯ «—¥»√’ ‚¡ √

˘.Ú˘ «—¥æ‘™‘µªîµ¬“√“¡

˘.Û «—¥æ√–∏√√¡°“¬

˘.ÛÒ «—¥· ß¡≥’

˘.ÛÚ «—¥∫÷ß∫Õπ

˘.ÛÛ «—¥ √–∫—«

˘.ÛÙ «—¥À«à“π∫ÿ≠

˘.Ûı «—¥¢ÿ¡·°â«

˘.Ûˆ «—¥‡°‘¥°“√Õÿ¥¡

˘.Û˜ «—¥Õ—¬¬‘°“√“¡

˘.Û¯ «—¥· «ß “¡—§§’∏√√¡

˘.Û˘ ‚√ß‡®‡™’¬ß‡Œßµ—È«

˘.Ù «—¥π“∫ÿ≠

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

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

Ò.Ò »Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“ª√–¡ßπÈ”®◊¥

Ò.Ú  ”π—°ß“π°“√ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡

Ò.Û ™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑åÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈ÀπÕß‡ ◊Õ

Ò.Ù ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ  À°√≥åÕ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿ÕÀπÕß‡ ◊Õ

Ò.ı ‚√ßæ¬“∫“≈§≈ÕßÀ≈«ß

Ò.ˆ °Õß∫—ß§—∫°“√µ”√«®µ√–‡«π™“¬·¥π¿“§ Ò

Ò.˜  ”π—°ß“π™≈ª√–∑“π∑’Ë ¯

Ò.¯  ∂“π√—∫ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß∏—≠∫ÿ√’ ·≈–Õß§å°“√‡¿ —™°√√¡

Ò.˘ ÀÕÕ—§√»‘≈ªîπ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘

Ò.Ò ∑—≥± ∂“π«—¬Àπÿà¡°≈“ß °√¡√“™∑—≥±å

Ò.ÒÒ ‡∑§‚π∏“π’  ”π—°ß“πæ≈—ßß“πª√¡“≥Ÿ‡æ◊ËÕ —πµ‘ °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å‡∑§‚π‚≈¬’

Ò.ÒÚ  ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“æ—π∏ÿ°√√¡ —µ«å °√¡ª√–¡ß ∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…À≠‘ß

∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’  ∂“π ß‡§√“–Àå∫â“π°÷Ëß«‘∂’À≠‘ß »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√™à“ß¿“§°≈“ß
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»“≈®—ßÀ«—¥∏—≠∫ÿ√’  ∂“π°—°¢—ß°≈“ß®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ »Ÿπ¬åæ—≤π“ª√–™“ ß‡§√“–Àå  ∂“π ß‡§√“–Àå™“¬

∏—≠∫ÿ√’  ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π) ‚√ßæ¬“∫“≈∏—≠∫ÿ√’ ·≈–

 ∂“π ß‡§√“–ÀåÀ≠‘ß∏—≠∫ÿ√’

Ò.ÒÛ  ”π—°ß“πæ—≤π“∑’Ë¥‘π‡¢µ Ò

Ò.ÒÙ  À°√≥å°“√‡°…µ√Õ”‡¿Õ≈”≈Ÿ°°“ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ∏—≠∫ÿ√’

Ò.Òı  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈∏—≠∫ÿ√’ ·≈–»“≈®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ·ºπ°§¥’‡¥Á°‡¬“«™π

·≈–§√Õ∫§√—«

Ò.Òˆ ∑’Ë∑”°“√Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥

Ò.Ò˜ »Ÿπ¬å«‘®—¬¢â“«ª∑ÿ¡∏“π’





1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊ÕßÀπÕß‡ ◊Õ - §≈ÕßÀ≈«ß - ∏—≠∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

æ.». Úıı
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองท่ีตําบลนพรัตน  ตําบลศาลาครุ  ตําบลบึงกาสาม  ตําบลบึงชําออ  ตําบลหนองสามวัง  ตําบลบึงบา  
ตําบลบึงบอน  อําเภอหนองเสือ  ตําบลคลองเจ็ด  ตําบลคลองหก  ตําบลคลองหา  ตําบลคลองส่ี  ตําบลคลองสาม  
อําเภอคลองหลวง ตําบลบึงน้ํารักษ  ตําบลบึงสนั่น  ตําบลลําผักกูด  และตําบลรังสิต  อําเภอธัญบุรี   
จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  
ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดลอม  ท้ังนี้  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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