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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบงัคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลบางน้ําจืด  ตําบลคอกกระบือ  ตําบลนาดี  

ตําบลบานเกาะ  ตําบลพันทายนรสิงห  ตําบลทาทราย  ตําบลโคกขาม  ตําบลมหาชัย  ตําบลบางกระเจา  
ตําบลทาจีน  ตําบลบางหญาแพรก  ตําบลทาฉลอม  และตําบลโกรกกราก  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง  
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชน 
ในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม 
ในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครองและพาณิชยกรรม 
ของจงัหวัดสมุทรสาคร 

(๒) สงเสริมอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการประมง 
(๓) สงเสริมการพัฒนาดานที่อ ยูอาศัยและพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
(๔) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 
(๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โบราณสถานทางประวัติศาสตรและ

ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการ   

ใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๘  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปน  
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕๐  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศยัหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีแดงและเสนทแยงสีขาว  
ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ 
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(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๓๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน   
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) โรงฆาสัตว  เวนแตเปนการประกอบการโดยหนวยงานของรัฐ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๓  สายสมุทรสาคร - โคกขาม  

เฉพาะในบริเวณหมายเลข  ๑.๔๗  หมายเลข  ๑.๔๙  หมายเลข  ๑.๕๒  และหมายเลข  ๑.๕๘  ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๑๕  เมตร 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตาม
แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา   
๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจกุาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว   แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ   ร านจํ าหนายกาซ   สถานที่ใชกาซ 
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย  
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) โรงฆาสัตว  เวนแตเปนการประกอบการโดยหนวยงานของรัฐ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตาม

แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา   
๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ  

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆาสัตว  เวนแตเปนการประกอบการโดยหนวยงานของรัฐ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หนา   ๖ 
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การใชประโยชนที่ ดินริมฝงแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วาง 
ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  
๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  
สถานบริการ  การอยูอาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ  

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆาสัตว  เวนแตเปนการประกอบการโดยหนวยงานของรัฐ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) สถาบันศาสนา 
(๙) สถาบันการศึกษา 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 



หนา   ๗ 
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(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่
กําหนด  ใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใชประโยชนที่ ดินริมฝงแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วาง 

ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  
๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
กรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๗)  ดําเนินการอยูใน
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาว  
รวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ ดินริมฝงแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วาง 
ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําทาจีน  ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  
๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ใหใช  
ประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษโบราณสถาน  โบราณคดี  การทองเที่ยว   
การศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของ  
กับการศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
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ขอ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใช
ประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการของรัฐ   กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๙ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการ   
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

ลําดับที ่

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือ          
หลายอยาง ดังตอไปนี้            

 
   

 
 

(๑)  การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช           ได   ได  
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช           ได   ได  
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง          
       หรือคลังสินคา            ได   ได 

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก       ได   ได ได  ได ได  
(๙)  การรอน ลาง คดั หรือแยกขนาดหรือคณุภาพของผลิตผลเกษตรกรรม          ได ได  ได ได  

๒ 

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ          ได   ได   

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่งหรือ         
หลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๑)   การฆาสัตว           

 
 
 

 
 

ได   

 
 
ได 

 (๒)  การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทาํให          
        เยือกแข็งโดยฉบัพลันหรือเหือดแหง       ได   ได ได  ได ได  

 (๓)  การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสาร         
        ที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว           ได   ได  

 (๖)  การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของ 
       สัตว           ได   ได  

 (๗)  การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา   
       ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น 

 
ได   

 
ได   

 
ได   

 
ได 

 
ได  

 
ได 

 
ได  

 

 

 



๒ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

ลําดับที ่

 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี้ 
(๑)  การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวธิีการหนึ่ง เชน  
       การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส           ได   ได  

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
 ดังตอไปนี้       

 
   

 
  

 
 

 
   

 (๑)  การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได            ได   ได ได 
 (๒)  การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทาํให 

        เยือกแข็งโดยฉบัพลันหรือเหือดแหง       ได   ได ได  ได ได ได 
 (๓)  การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา           ได   ได ได 

 (๔)  การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามันหรือ 
       ไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ ์           ได   ได ได 

 (๕)  การลาง  ชําแหละ  แกะ  ตม  นึ่ง  ทอด หรือบดสัตวน้ํา           ได   ได ได 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๑)   การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ 
        ที่ผนึกและอากาศเขาไมได    

 
 

ได   

 
 

ได   

 
 

ได 

 
 

ได 

 
 
 

 
 

ได 

 
 

ได  

 (๒)  การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทาํให 
        เยือกแข็งโดยฉบัพลันหรือเหือดแหง    ได   ได   ได 

 
ได  ได ได  

                 
                 
                 

 
 
 

 



๓ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน     

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

 

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหวัพืช  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๑)  การสี  ฝด  หรือขัดขาว       

 
 

ได   

 
 

ได 

 
 

ได  

 
 

ได 

 
 

ได  

(๓)  การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหวัพืช          ได ได  ได ได   
(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

 (๖)  การปอกหัวพืชหรือทาํหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๑)  การทําขนมปงหรือขนมเคก 

 
 

ได   

 
 

ได   

 
 

ได   

 
 

ได 

 
 

ได  

 
 

ได 

 
 

ได 

 
 
 

(๒)  การทาํขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

๑๐ 

(๓)  การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น    ได   ได   ได ได  ได ได  

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทาํจากออย บีช หญาหวาน   
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (๑)  การทําน้ําเชื่อม          ได ได  ได ได  
 (๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว  ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ  

       ซึ่งมิใชออย       ได   ได   ได   

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน  
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๑)  การทําใบชาแหงหรือใบชาผง       

 
 

ได   ได ได  ได ได  

 (๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทาํกาแฟผง     ได   ได   ได   ได  
 (๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก    ได   ได   ได ได  ได ได  
 (๔) การทําช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต    ได   ได   ได ได  ได ได  
 (๕) การทาํเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ    ได   ได   ได ได  ได ได  

 (๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด    ได   ได   ได ได  ได ได  
 (๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบผลไมหรือ 

       เปลือกผลไมดวยน้ําตาล    ได   ได   ได ได  ได ได  
 (๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม    

       (Nuts) ดวยน้ําตาล  กาแฟ โกโก  หรือช็อกโกแลต    ได   ได   ได ได  ได ได  
 (๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ    ได   ได   ได ได  ได ได  

 (๑๑) การทําไอศกรีม    ได   ได   ได ได  ได ได  
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๖)  การทําน้ํามันสลัด ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

 (๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
 (๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาํน้ําแข็ง หรือตดั ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง           ได ได  ได ได 

 

 

 

 

 



๕ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี้ 
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง (เฉพาะในบริเวณ 
      ฟารมปศุสัตว)           ได     

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่ง                            
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๒)  การทาํเบียร (เฉพาะในสถานบริการ)   ได             

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม  
หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๑)  การทําน้ําดื่ม ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได ได 

๒๑ โรงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเสน  ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ   
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (๑)   การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรดูกานใบยาสูบ           ได   ได  
 (๓)  การทํายาอัด  ยาเสน  ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว        ได   ได   ได  

 (๔)  การทํายานัตถุ        ได   ได   ได  

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๔) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)            ได   ได 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม   
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                

 (๑)  การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
 (๒)  การทาํถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก    ได   ได   ได ได  ได ได  
 (๓)  การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
 (๔)  การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

๒๔ โรงงานถักผา  ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย  หรือฟอกยอมสี 
หรือแตงสําเร็จผา  ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวธิีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ 
หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (๑)  การผลิตเชือก       ได   ได ได  ได ได  
 (๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน  และรวมถึงชิ้นสวน 

       หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว  ได   
 
ได   ได   ได ได  ได ได  

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม  เข็มขัด  ผาเชด็หนา  ผาพันคอ  เนกไท   
       หูกระตาย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเทาจากผา  หนังสัตว  ขนสัตว  
       หรือวัสดุอื่น ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

 (๒)  การทาํหมวก ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

 

 

 



๗ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม  ยางอบแข็ง   
ยางอัดเขารูป  หรือพลาสติกอัดเขารูป    ได   ได   ได ได  ได ได  

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   
ดังตอไปนี้ 
(๑)  การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรปูไมดวยวิธีอื่นทีค่ลายคลึงกัน            ได   ได 

 (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวน  
       ประกอบทีท่ําดวยไมของอาคาร            ได   ได 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก   
หรือผักตบชวา ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
(๑)  การทําภาชนะบรรจ ุ เครื่องมือ  หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของ 
       ผลิตภัณฑดังกลาว            ได   ได 

(๒)  การทาํรองเทา  ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม            ได   ได 

(๓)  การแกะสลักไม ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

 

(๔)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม            ได   ได 
 (๕)  การทําผลิตภัณฑจากไมกอก    ได   ได ได  ได ได  ได ได  

๓๗ โรงงานทาํเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม  แกว  ยาง   
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติก

อัดเขารูป  และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว            ได   ได 

 

 

 

 

 



๘ 
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โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
(๑)  การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

 (๒)  การทาํแมพิมพโลหะ            ได   ได 

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจดัศัตรูพืชหรือสัตว 
(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (เฉพาะการทําปุยหมัก  
      หรือปุยอินทรีย)            ได    

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                
 (๑)  การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทาํในสวนยาง              

       หรือปา           ได   ได  
 (๒) การหั่น  ผสม  รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทาํใน 

       สวนยางหรือปา           ได   ได  

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา 
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดงักลาว       

 
ได 

 
  

 
ได 

 
ได    

 
ได 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว       ได   ได ได  ได ได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
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โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง 
       หรือระบบทอลม            ได   ได 

 (๓)  การผสมซีเมนต  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือ 
       หลายอยางเขาดวยกัน  หรือการผสมซีเมนต  ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร    
       อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น            ได   ได 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใชที่ทาํดวย
เหล็กหรือเหล็กกลา  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือ
เครื่องใชดังกลาว ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง          
ภายในอาคารที่ทาํจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได   ได   ได   ได ได  ได ได  

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง   
หรือติดตั้ง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้ 
(๒)  การทาํสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร          

 
 
ได 

 
 
ได 

  
 
ได 

 
 
ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
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โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                

 (๑)  การทําภาชนะบรรจ ุ          ได ได  ได ได  
 (๑๒) การตัด  พับ  หรือมวนโลหะ           ได   ได  
 (๑๓) การกลึง  เจาะ  ควาน  กัด  ไส  เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป           ได   ได  

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน   
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว 

 
      

 
ได 

 
ได 

  
ได 

 
ได 

  
ได 

 
ได 

 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ  ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร  สําหรับใชในการ       
กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว          ได ได  ได ได  

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ  เครื่องทําบัญชี  
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักรสําหรับใชในการคาํนวณชนิดดิจติัล
หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน 
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated  Electronic Data  
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)  
เครื่องพิมพดีด  เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวทิยาศาสตร เครื่อง
อัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรือ
อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
   ได 

 
  ได ได  ได ได  

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
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โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือ
กาซ  เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ
เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา  
เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก               
รถแทรกเตอร  รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)  
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑ 
นั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
   ได   ได ได  ได ได  

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุ
ไวในลําดับที่  ๗๐  เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนตไฟฟา  เครื่องกําเนิดไฟฟา  
หมอแปลงแรงไฟฟา  เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา  เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา  
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา  เครื่องสงหรือจาํหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใชบังคบัไฟฟา  
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา    

 
ได   

 
 
 
 

ได   

 
 
 
 

ได 

 
 
 
 

ได   

 
 
 
 

ได 

 
 
 
 
ได 

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก  
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป  เครื่องเลนหรือบันทึกแถบภาพ (วิดีทัศน) แผนเสียง  
เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ 
ไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจบัสัญญาณ  
เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ  (Semi – 
Conductor  or  Related  Sensitivc  Semi – conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือ
คอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได  (Fixed or Variable  
Electronic Capacitors or Condensers )  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือ
หลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย  และรวมถึงการผลิตอุปกรณ
หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

 

 



๑๒ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ  หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไว
ในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดงักลาว     

 
ได 

   
ได 

   
ได 

 
ได 

  
ได 

 
ได 

 

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

 
 
 

ได   

 
 
 

ได   

 
 
 

ได    

 
 
 

ได 

 
 
 

ได 
 (๒)  การทาํชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต  จักรยานสามลอ   

        หรือจักรยานสองลอ    
 

ได   
 

ได   
 

ได    
 

ได 
 

ได 

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน  
หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ 
ดังกลาว        

 
 

ได   

 
 

ได 

 
 

ได   

 
 

ได 

 
 

ได 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวทิยาศาสตร 
หรือการแพทย  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดงัตอไปนี้ 
(๑)  การทํา ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใช 
       ในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคบัควบคุม  ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวดัเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือ
เครื่องวัดเวลา       ได   ได ได  ได ได  

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี  
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๑) การทําเครื่องประดบัโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก  
      หรืออัญมณี ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

 (๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง  
       หรือโลหะที่มีคา 

 
ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  

 

 



๑๓ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๓) การตัด เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออัญมณี        ได   ได   ได  
 (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ        ได   ได   ได  
 (๕) การทาํดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น             ได   ได 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ
เครื่องดนตรดีังกลาว       ได   ได ได  ได ได  

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน  เครื่องมือ  หรือเครื่องใชที่มิไดระบุ   
ไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                

 (๑)  การทําเครื่องเลน       ได   ได ได  ได ได  
 (๒)  การทาํเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ       ได   ได   ได   
 (๓)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดบัสําหรับการแสดง       ได   ได   ได   
 (๔)  การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง   

       โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่  กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก    ได   ได   ได   ได   
 (๕) การทาํปาย  ตรา  เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา   

       ตราโลหะหรือยาง  แมพิมพลายฉลุ ( Stencils ) ได   ได   ได ได  ได ได  ได ได  
 (๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม    ได   ได   ได ได  ได ได  

๙๐ โรงงานจดัหาน้ํา  ทาํน้ําใหบริสุทธิ์  หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน 
อุตสาหกรรม            ได   ได 

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่งหรือ                  
หลายอยาง  ดงัตอไปนี้ 
(๑) การบรรจุสินคาทัว่ไป          ได ได  ได ได  

๙๒ โรงงานหองเย็น    ได   ได   ได ได  ได ได ได 

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได   ได   ได         

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน 
หรือใชประจาํตวั ได   ได   ได   ได   ได   

 

 



๑๔ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานทีข่ับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง   
จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบของยานดงักลาว   
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(๑)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยาน 
       ดังกลาว      ได   ได   ได   ได 

 
 

(๒)  การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบ 
        ของยานดังกลาว      

 
ได   

 
ได   

 
ได   ได 

(๓)  การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต            ได   ได  

(๔)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขบัเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได   ได   ได   

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย            
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณ ี ได   ได   ได   ได   ได   

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด          ได ได  ได ได  

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือยอมผา  เครื่องนุงหม  พรม   
หรือขนสัตว 

 
ได   

 
ได   

 
ได 

 
ได  

 
ได 

 
ได  ได ได  

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคณุลักษณะ 
ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(๓)  การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได      

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี้ 
(๓) การบดหรือปนเกลือ       ได   ได ได  ได ได  

 (๔) การทําเกลือใหบริสุทธิ ์            ได   ได 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคดัแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสด ุ
ที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบตัิตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบบัที่  ๒  
(พ.ศ. ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕            ได    

 



๑๕ 
 

ที่ดินประเภท 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 

ที่อยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือ

ของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวตัถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม            ได    

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเสียง หรือภาพในรูป
ของอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสงที่มีกําลัง

สูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบ
บันทึกภาพและเสียง  ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไว
แลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีกหรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล            ได   ได 

 

   หมายเหตุ     ลําดับที่  หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
       ได  หมายถึง สามารถประกอบกจิการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 
       โรงงานจําพวกที ่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬‡™‘¥¡À“™—¬ ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ’Ë«“μ“°≈àÕ¡ ·≈–

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

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

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

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°μ–«—πμ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß

 ’Ë«“μ“°≈àÕ¡

¥â“π„μâ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥‚æ∏‘Ï·®âß ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‡Õ°™—¬-‡»√…∞°‘® ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬-‡»√…∞°‘® ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

À¡◊Ëπª√“√¡¬å

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ßªîôß

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı ‚√ß‡√’¬π«—¥√“…Æ√å√—ß √√§å ·≈–«—¥√“…Æ√å√—ß √√§å

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ™ Ò ø“°μ–«—πÕÕ°  ∂“π’‰øøÑ“¬àÕ¬ ¡ÿ∑√ “§√ Ò

°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§  ∂“π’§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰ø ¡ÿ∑√ “§√ Ò

‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ßªîôß ·≈–«—¥∫“ßªîôß

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„μâ

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ à«π∫ÿ§§≈ (∫√‘…—∑°Õ≈åø∑“«πå ·Õπ¥å  ªÕ√åμ§≈—∫)

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°μ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÙ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πÕÕ°

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

 §. ÙÒ˘

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

 §. ÙÒ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ‡ªìπ√–¬– Ò,Û ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

 §. ÙÒ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”∑à“®’π

Ωíòßμ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡μ√
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Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÙ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ø“°„μâ

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

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

 §. ÙÒ˘

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß‡√’¬π ¡ÿ∑√ “§√«ÿ≤‘™—¬ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ © Ú

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ˜ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

«—¥§≈Õß§√ÿ

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

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

∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ˜ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò,Úı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Û
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¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‚ ¿≥“√“¡

(ª≈—Ëß√à«¡√“…Æ√å∫”√ÿß)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πÕÕ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “¬ ® Ò

ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÒ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππæ√–√“¡ Ú

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ™ Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–

«—¥»√’∫Ÿ√≥“«“  (‚§°√â“ß)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÛ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ∑à“ª√ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–√“¡ Ú ø“°„μâ ·≈–∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°μ–«—πμ° ·≈–‡ âπ¢π“π

√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∑à“ª√ß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÛ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥‚ ¿≥“√“¡ (∫â“π¢Õ¡)

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÛÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÒ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÙ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥«—¥°≈“ßÕà“ß·°â« »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π«—¥°≈“ßÕà“ß·°â«

∂ππ “¬ ß Òı ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ § Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Òı ø“°μ–«—πÕÕ°·≈–ø“°„μâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß

™π∫∑  §. ÚÒÛ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÛÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥»√’∫Ÿ√≥“«“  (‚§°√â“ß)

Ò.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß‚§°°“¥ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.Ûı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.Ûˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò˜ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Û˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß„À≠à Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

·≈–∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.Û¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò¯ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÚ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò˘ ø“°μ–«—πÕÕ°
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Ò.Û˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ø“°„μâ «—¥‡®…Æ“√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈

«—¥‡®…Æ“√“¡ (‡™¬«‘∑¬“∑“π)

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò˘ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÚ ø“°‡Àπ◊Õ

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

∂ππ°‘®¡≥’ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÚ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò¯ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò˘ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÙÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÚ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò˘ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.ÙÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÙÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°μ–«—πμ°·≈–ø“°„μâ  ”π—°ß“π¢π àß

®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ‚√ß‡√’¬πÀ≈«ß·æ∑¬å‚°»≈Õÿª∂—¡¿å ·≈–∂ππ “¬ § ˜ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı ·≈–«—¥„À≠à®Õ¡ª√“ “∑

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

«—¥„À≠à®Õ¡ª√“ “∑ (™«—≤πå√“…Æ√åÕπÿ‡§√“–Àå)

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ ø“°μ–«—πÕÕ°
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Ò.Ùı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß ÿπ—¢ÀÕπ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß ÿπ—¢ÀÕπ Ωíòßμ–«—πÕÕ°·≈–Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–§≈Õß “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ùˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ù˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ μ—¥°—∫

∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ ‡ªìπ√–¬–

Û, ‡¡μ√

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

Ò.Ù¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

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

‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ·≈–∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß‚°√°°√“° Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß ÿπ—¢ÀÕπ Ωíòßμ–«—πμ°·≈–Ωíòß„μâ «—¥™’ºâ“¢“« ‚√ß‡√’¬π

«—¥™’ºâ“¢“« ·≈–∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ ø“°„μâ
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¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π

√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß ÿπ—¢ÀÕπ

Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß ÿπ—¢ÀÕπ Ωíòß„μâ

Ò.ıÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß ÿπ—¢ÀÕπ Ωíòß„μâ ·≈–·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ·∫àß‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’

ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥À≈—ß»“≈ª√– ‘∑∏‘Ï (»√’ “§√)

Ò.ıÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥‚°√°√“° (°√—∫«‘∑¬“∑“π) ∂ππ “¬ § ¯

ø“°„μâ §≈Õß‚°√°°√“° Ωíòß„μâ ·≈–«—¥ “¡—§§’»√—∑∏“√“¡

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ıÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°„μâ ·≈–«—¥‚°√°°√“°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ıÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß ø“°„μâ ∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’

ø“°„μâ ∂ππ “¬ ß ÚÙ ø“°„μâ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥™àÕß≈¡ (‡ªïò¬¡«‘∑¬“∑“π)

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°μ–«—πμ° «—¥∫“ßÀ≠â“·æ√° ·≈–‚√ß‡√’¬π

«—¥∫“ßÀ≠â“·æ√°

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

 “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß

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

°“√ª√–ª“ ¡ÿ∑√ “§√ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’

Ò.ıı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°μ–«—πμ°·≈–ø“°„μâ ·≈–‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ

®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ®π∫√√®∫°—∫§≈Õßæ‘∑¬“≈ß°√≥å
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Ωíòß‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°§≈Õßæ‘∑¬“≈ß°√≥å∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”∑à“®’π ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«

§≈Õßæ‘∑¬“≈ß°√≥å ‡ªìπ√–¬– Ò,ÒÛ ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßæ‘∑¬“≈ß°√≥å Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.ıˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μªÉ“ ß«π·Ààß™“μ‘ ªÉ“Õà“«¡À“™—¬ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú,Ù ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß√∂‰ø “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ı˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÒ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πμ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°μ–«—πÕÕ° «—¥»√’ ÿ∑∏“√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π

«—¥»√’ ÿ∑∏“√“¡

Ò.ı¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ÒÚ ø“°„μâ

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

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

∂ππ “¬ § ÒÚ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ‡ªìπ√–¬– Û, ‡¡μ√

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

∂ππ “¬ § Ò ·≈–∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πÕÕ°·≈–ø“°„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ

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

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°·≈–ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥«—¥‚æ∏‘Ï·®â ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‚æ∏‘Ï·®â

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

§≈Õß ’Ë«“μ“°≈àÕ¡

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÙ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ø“°„μâ

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

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

 §. ÙÒ˘

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

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ™ Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß§√ÿ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßπ“ Ωíòßμ–«—πÕÕ°
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Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ√“™Õÿ∑‘» ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ™ Ò ø“°μ–«—πμ° §à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

»Ÿπ¬å°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«°’Ã“·≈–π—π∑π“°“√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

¥â“π„μâ ®¥∂ππæ√–√“¡ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÙ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ §≈Õß®“° Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–‡ âπ¢π“π

√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡Õ°™—¬

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–√“¡ Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°‡Àπ◊Õ

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈∫â“π¡À“™—¬ (Õπÿ°Ÿ≈√“…Æ√å) ·≈–∂ππ∑à“ª√ß

ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°μ–«—πμ°

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

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

Ú.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂πππ√√“™Õÿ∑‘» ø“°μ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥‚√ßæ¬“∫“≈ ¡ÿ∑√ “§√ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡Õ°™—¬

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥»√’∫Ÿ√≥“«“  (‚§°√â“ß)

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡¥‘¡∫“ß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò¯ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò˘ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‚§°°“¥ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß®“° Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ú.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–√“¡ Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°„μâ ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß„À≠à Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò¯ ø“°μ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò˘ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß„À≠à Ωíòß„μâ ·≈–∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππæ√–√“¡ Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–√“¡ Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡¥‘¡∫“ß ø“°„μâ  ∂“π’ ¡ÿ∑√»“ μ√å¡À“™—¬ °√¡Õÿ∑°»“ μ√å

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò˘ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíò ß ‡Àπ◊Õ ·≈– ∂“π’ ¡ÿ∑√»“ μ√å¡À“™—¬

°√¡Õÿ∑°»“ μ√å

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ°‘®¡≥’ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√–√“¡ Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°μ–«—πÕÕ°

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

Ú.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Òı ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Òı ø“°μ–«—πÕÕ°
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Ú.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß„μâ ·≈–«—¥‡®…Æ“√“¡

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò˘ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ°‘®¡≥’ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§ ¡ÿ∑√ “§√

¥â“π„μâ ®¥∂ππ √»—°¥‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡¥‘¡∫“ß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°‘®¡≥’ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß¬¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ú.ÛÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ √»—°¥‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÛÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π‡Õ°™—¬

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÛÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°‘®¡≥’ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥μ÷°¡À“™¬“√“¡

Ú.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ  ”π—°ß“π‡°…μ√®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

 ”π—°ß“π‡°…μ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√ ·≈– π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√



17

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ûı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ûˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß≈—¥ªÑÕ¡ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Û˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ø“°„μâ

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

ÛÙÚÛ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°‡Àπ◊Õ «‘∑¬“≈—¬æ≈»÷°…“®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

·≈– π“¡°’Ã“«‘∑¬“≈—¬æ≈»÷°…“®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Û¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Û˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“®—ßÀ«—¥

 ¡ÿ∑√ “§√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ ø“°„μâ «—¥μ÷°¡À“™¬“√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈

«—¥μ÷°¡À“™¬“√“¡ ( ¡ÿ∑√§ÿ≥“°√)

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ú.ÙÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥·À≈¡ ÿ«√√≥“√“¡ ·≈–·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥ ÿ∑∏‘«“μ«√“√“¡ (™àÕß≈¡) ∂ππ “¬ ß ÚÙ ø“°„μâ ·≈–

∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πμ°·≈–ø“°„μâ

Ú.ÙÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥·À≈¡ ÿ«√√≥“√“¡ («—≤π√«¡«‘∑¬“) ·≈–

∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‚ ¡π— ¡√√§“ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÙÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥·À≈¡ ÿ«√√≥“√“¡·≈– ÿ “π ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‚ ¡π— ¡√√§“

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÙ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.ÙÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Òˆ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ùı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÙ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢μ”∫≈∑à“©≈Õ¡ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‚ ¡π— ¡√√§“

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ùˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÙ ø“°‡Àπ◊Õ
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Ú.Ù˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∂«“¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß„μâ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°‡¢μ «πÀ≈«ßæ√–‡∑æ ¥â“πμ–«—πÕÕ°

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∑à“®’π ‡ªìπ√–¬– ÛÛ ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ «πÀ≈«ßæ√–‡∑æ

Ú.Ù¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥‚°√°°√“°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ·∫àß‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√

®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

Ú.Ù˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥ «πÀ≈«ßæ√–‡∑æ

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–

∂ππ “¬ ß ÚÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ·∫àß‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥ ÿ∑∏‘«“μ«√“√“¡ (™àÕß≈¡)

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…

À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß®“° Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ® Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß®“° Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ°‘®¡≥’ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‚√ßæ¬“∫“≈ ¡ÿ∑√ “§√

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°‘®¡≥’ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÒ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥ ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√ ·≈–∑’Ë∑”°“√μ”√«®¿Ÿ∏√

®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

Û.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÒ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ® Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ ”π—°ß“π‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢

·≈– ∂“π’¥—∫‡æ≈‘ß‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√

Û.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂πππ√ ‘ßÀå ø“°„μâ ·≈–∂ππ “¬ ® Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°„μâ ∂ππ‡¥‘¡∫“ß

ø“°„μâ ·≈–§≈Õß¬¡ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

Û.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ √»—°¥‘Ï ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥ªÑÕ¡«‘‡™’¬√‚™μ‘°“√“¡

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πÕÕ°
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Û.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ √»—°¥‘Ï ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß≈—¥ªÑÕ¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Û.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥ªÑÕ¡«‘‡™’¬√‚™μ‘°“√“¡

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß≈—¥ªÑÕ¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Û.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥·À≈¡ ÿ«√√≥“√“¡·≈– ÿ “π ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πμ° ÀâÕß‡¬Áπ¢Õß∫√‘…—∑ÀâÕß‡¬Áπ∑à“©≈Õ¡

®”°—¥ ·≈–‚√ßß“π¢Õß∫√‘…—∑‡®√‘≠Õÿμ “À°√√¡ ®”°—¥

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢μ”∫≈∑à“©≈Õ¡

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

 ’¢“« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈– ∂“π∫√‘°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∑à“ª√ß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ÒÚ ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ
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¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß∫“ßπÈ”®◊¥

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ∑’Ë®ÿ¥

´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÙ ∫√√®∫°—∫‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡μ√

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

 §. ÙÒ˘ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ © Ò

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ™ Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ © Ò ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

 §. ÙÒ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ‡ªìπ√–¬– Ò,Û ‡¡μ√

ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ø“°„μâ ·≈–∂ππ “¬ © Ò ø“°„μâ

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

ø“°‡Àπ◊Õ «—¥∑Õß∏√√¡π‘°“√“¡ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ™ Ò

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÒÛ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÒÛ ø“°μ–«—πμ° ·≈–∂ππ “¬ ß Òı

ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ §≈Õß “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßμ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§  ∂“π’§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰ø ¡ÿ∑√ “§√ Ú  ∂“π’‰øøÑ“¬àÕ¬ ¡ÿ∑√ “§√ Ú °“√‰øøÑ“

ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
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¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ © Ú

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

ı.ˆ ‚§√ß°“√π‘§¡Õÿμ “À°√√¡¡À“√“™π§√

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

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ à«π∫ÿ§§≈ (∫√‘…—∑°Õ≈åø∑“«πå ·Õπ¥å  ªÕ√åμ§≈—∫)

ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß§√ÿ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ™ Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß„À≠à Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß≈—¥ªÑÕ¡ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ÚÛ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ˜
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ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’√∂‰ø∫â“π·À≈¡

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∂«“¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“° «πÀ≈«ßæ√–‡∑æ ¥â“πμ–«—πÕÕ°

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∑à“®’π ‡ªìπ√–¬– ÛÛ ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ˆ.˜ ÀâÕß‡¬Áπ¢Õß∫√‘…—∑ÀâÕß‡¬Áπ∑à“©≈Õ¡ ®”°—¥ ·≈–‚√ßß“π¢Õß∫√‘…—∑‡®√‘≠Õÿμ “À°√√¡

®”°—¥

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

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π ·≈–‡ âπ·∫àß‡¢μ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥

 ¡ÿ∑√ “§√°—∫°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√°—∫°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

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

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

Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ´Õ¬‡™‘¥¡À“™—¬ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°μ–«—πμ° ‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ - ‡»√…∞°‘® ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ‡Õ°™—¬ - ‡»√…∞°‘®

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

«—¥‚æ∏‘Ï·®â

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

√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ò

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

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
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˜.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ø“°„μâ

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√°—∫°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

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

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

∂ππ “¬ ß Ú ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ¡◊Ëπª√“√¡¬å

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ¡◊Ëπª√“√¡¬å ø“°μ–«—πÕÕ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ¡◊Ëπª√“√¡¬å ø“°μ–«—πμ°

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

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

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

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

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–

∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

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

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

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

À¡«¥°“√∑“ß‡»√…∞°‘®
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˜.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢μ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß· π ÿ¢ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

˜.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°„μâ ·≈–‚√ß‡√’¬π

∫â“π∫“ßπÈ”®◊¥

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√°—∫°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß· π ÿ¢ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß¡–‡¥◊ËÕ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈ÕßπâÕ¬ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥æ—π∏ÿ«ß…å ‚√ß‡√’¬π«—¥æ—π∏ÿ«ß…å ·≈–·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß·π«≈‘¢‘μ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈ÕßπâÕ¬ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ°√–∑ÿà¡·∫π

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß¡–‡¥◊ËÕ Ωíòßμ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß·π«≈‘¢‘μ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

˜.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„μâ ·≈–«—¥æ—π∑â“¬π√ ‘ßÀå

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√°—∫°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß∫“ßπÈ”®◊¥ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

˜.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

˜.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥æ—π∏ÿ«ß…å ·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒˆ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ™ Ò ø“°μ–«—πμ°

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

 §. ÙÒ˘ ‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥

´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

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

√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π·æâ«

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈ÕßÕâÕ¡μ—∫ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

°—∫·¡àπÈ”∑à“®’π

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

˜.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„μâ

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

˜.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫“ßπÈ”®◊¥ Ωíòßμ–«—πμ°

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß√∂‰ø

 “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß∫“ß∫Õπ Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à -

¡À“™—¬ ø“°„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ√“…Æ√åæ—≤π“ ø“°μ–«—πÕÕ°

˜.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„μâ

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÙ ø“°μ–«—πÕÕ°

˜.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√“…Æ√åæ—≤π“ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

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

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
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˜.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÙ ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

ø“°μ–«—πμ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ·≈–‡ âπμ√ß

∑’Ë≈“°μàÕ®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

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

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ·≈–∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πÕÕ°

˜.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ © Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

˜.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥‡∑æπ√√—μπå ‚√ß‡√’¬π ¡ÿ∑√ “§√«ÿ≤‘™—¬ ‡ âπ¢π“π√–¬–

Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “¬ © Ú ·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ © Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°
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˜.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∫“ß∫Õπ Ωíòß„μâ

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¡À“™—¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥‚ ¿≥“√“¡ (∫â“π¢Õ¡) ·≈–‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à -

¡À“™—¬ ø“°„μâ

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

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

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

˜.ÛÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈ÕßÕâÕ¡μ—∫ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πμ° ‚√ß‡√’¬π«—¥»‘√‘¡ß§≈ ·≈–«—¥»‘√‘¡ß§≈

¥â“π„μâ ®¥§≈ÕßÕâÕ¡μ—∫ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

°—∫°÷Ëß°≈“ß·¡àπÈ”∑à“®’π

˜.ÛÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß ˘ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßπ“ Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–§≈Õß§√ÿ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π«—¥»√’‡¡◊Õß ·≈–«—¥»√’‡¡◊Õß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ © Ú ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ûı

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß ¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

˜.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß§√ÿ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß„À≠à Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß„À≠à Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πÕÕ°
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˜.Ûı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– Û, ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ·≈–§≈ÕßÕâÕ¡μ—∫ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòß‡Àπ◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÒÛ

ø“°μ–«—πÕÕ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ © Ú

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ © Ú
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˘.ÚÙ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥μ÷°¡À“™¬“√“¡ ( ¡ÿ∑√§ÿ≥°√)

˘.Úı ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥·À≈¡ ÿ«√√≥“√“¡ («—≤π√«¡«‘∑¬“)

˘.Úˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥„À≠à®Õ¡ª√“ “∑ (™«—≤πå√“…Æ√åÕπÿ‡§√“–Àå)

˘.Ú˜ ‚√ß‡√’¬πÀ≈«ß·æ∑¬å‚°»≈Õÿª∂—¡¿å

˘.Ú¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡®√‘≠ ÿ¢“√“¡

˘.Ú˘ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥‚°√°°√“° (°√—∫«‘∑¬“∑“π)

˘.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥ “¡—§§’»√—∑∏“√“¡

˘.ÛÒ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥™àÕß≈¡ (‡ªïò¬¡«‘∑¬“§¡)

˘.ÛÚ ‚√ß‡√’¬π«—¥™’ºâ“¢“«

˘.ÛÛ ‚√ß‡√’¬π«—¥»√’ ÿ∑∏“√“¡

˘.ÛÙ ‚√ß‡√’¬π«—¥«‘ ÿ∑∏“√“¡

˘.Ûı ‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ßÀ≠â“·æ√°

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

‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡‡Õ°≈—°…≥å»‘≈ª«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‰¥â·°à »“≈À≈—°‡¡◊Õß °”·æß‡¡◊Õß ªÑÕ¡«‘‡™’¬√‚™Æ°

ªóπ„À≠à‚∫√“≥

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

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

ÒÒ.Ò «—¥‚æ∏‘Ï·®â

ÒÒ.Ú «—¥æ—π∏ÿ«ß…å

ÒÒ.Û «—¥‡∑æ∏ß™—¬

ÒÒ.Ù «—¥∫“ßªîôß

ÒÒ.ı «—¥æ—π∑â“¬π√ ‘ßÀå

ÒÒ.ˆ «—¥‡°“–

ÒÒ.˜ «—¥ªÉ“™—¬√—ß ’

ÒÒ.¯ «—¥√“…Æ√å√—ß √√§å

ÒÒ.˘ «—¥‡∑æπ√√—μπå

ÒÒ.Ò «—¥∫“ßª≈“

ÒÒ.ÒÒ «—¥∑Õß∏√√¡¡‘°“√“¡

ÒÒ.ÒÚ «—¥»‘√‘¡ß§≈

ÒÒ.ÒÛ «—¥»√’‡¡◊Õß

ÒÒ.ÒÙ «—¥§≈Õß§√ÿ

ÒÒ.Òı «—¥‚ ¿≥“√“¡ (∫â“π¢Õ¡)

ÒÒ.Òˆ «—¥»√’∫Ÿ√≥“«“  (‚§°√â“ß)

ÒÒ.Ò˜ «—¥‡®…Æ“√“¡

ÒÒ.Ò¯ «—¥ªÉ“∑à“∑√“¬æÿ∑∏∫Ÿ™“

ÒÒ.Ò˘ «—¥ªÑÕ¡«‘‡™’¬√‚™μ‘°“√“¡

ÒÒ.Ú «—¥°≈“ßÕà“ß·°â«

ÒÒ.ÚÒ «—¥¡À“™—¬§≈â“¬π‘¡‘μ√

ÒÒ.ÚÚ «—¥μ÷°¡À“™¬“√“¡

ÒÒ.ÚÛ «—¥·À≈¡ ÿ«√√≥“√“¡

ÒÒ.ÚÙ «—¥„À≠à®Õ¡ª√“ “∑
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ÒÒ.Úı «—¥·À≈¡ ÿ«√√≥“√“¡·≈– ÿ “π

ÒÒ.Úˆ «—¥Àß…åÕ√ÿ≥√—»¡’

ÒÒ.Ú˜ «—¥‡®√‘≠ ÿ¢“√“¡

ÒÒ.Ú¯ «—¥À≈—ß»“≈ª√– ‘∑∏‘Ï (»√’ “§√)

ÒÒ.Ú˘ «—¥‚°√°°√“°

ÒÒ.Û «—¥ ÿ∑∏‘«“μ«√“√“¡ (™àÕß≈¡)

ÒÒ.ÛÒ «—¥™’ºâ“¢“«

ÒÒ.ÛÚ «—¥ “¡—§§’»√—∑∏“√“¡

ÒÒ.ÛÛ «—¥»√’ ÿ∏“√“¡

ÒÒ.ÛÙ «—¥∫“ßÀ≠â“·æ√°

ÒÒ.Ûı «—¥«‘ ÿ∑∏“√“¡

ÒÒ.Ûˆ «—¥∫“ß°√–‡®â“

ÒÒ.Û˜ «—¥„μâ∫â“π∫àÕ

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

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

ÒÚ.Ò  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√μ”∫≈∫“ßπÈ”®◊¥

ÒÚ.Ú À¡«¥°“√∑“ß‡»√…∞°‘®

ÒÚ.Û  ∂“π’‰øøÑ“¬àÕ¬ ¡ÿ∑√ “§√ Ò °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ °“√‰øøÑ“

 à«π¿Ÿ¡‘¿“§  ∂“π’§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰ø ¡ÿ∑√ “§√ Ò

ÒÚ.Ù §à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ »Ÿπ¬å°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« °’Ã“·≈–π—π∑π“°“√ ®—ßÀ«—¥

 ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.ı ‚√ßæ¬“∫“≈ ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.ˆ  ∂“π’ ¡ÿ∑√»“ μ√å¡À“™—¬ °√¡Õÿ∑°»“ μ√å

ÒÚ.˜  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√ ·≈–∑’Ë∑”°“√μ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.¯  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ·≈– ∂“π’¥—∫‡æ≈‘ß

‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.˘ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√ ·≈– ”π—°ß“π

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.Ò  ”π—°ß“π‡°…μ√®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ·≈– ”π—°ß“π‡°…μ√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√
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ÒÚ.ÒÒ  ∂“π’√∂‰ø¡À“™—¬  ”π—°ß“π √√æ“°√®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ·≈–∑’Ë∑”°“√μ”√«®πÈ”

®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.ÒÚ  ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.ÒÛ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ Ò

ÒÚ.ÒÙ  ∂“π’√∂‰ø∫â“π·À≈¡

ÒÚ.Òı °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§  ∂“π’§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰ø ¡ÿ∑√ “§√ Ú  ∂“π’‰øøÑ“¬àÕ¬

 ¡ÿ∑√ “§√ Ú °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ÒÚ.Òˆ ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.Ò˜ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢μ”∫≈∑à“©≈Õ¡

ÒÚ.Ò¯  ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

ÒÚ.Ò˘  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“ ¡ÿ∑√ “§√ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§





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 ˜ ¢π“¥ §◊Õ

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

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

„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ‡®’¬¡Õπÿ √≥å (∂ππ “¬ § Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡®’¬¡Õπÿ √≥å

(∂ππ “¬ § Û) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡®’¬¡Õπÿ √≥å

(∂ππ “¬ § Û) √–¬–ª√–¡“≥ Òˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–

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

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

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

Òı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡»√…∞°‘® Ò √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡μ√

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

 ÿπß÷ÈπÕπÿ √≥å ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ‡Õ°™—¬ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ Ò ·≈–∂ππ ÿπß÷ÈπÕπÿ √≥å

®π∫√√®∫°—∫∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° (∂ππ “¬ § ˆ)

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‚ ¡π— ¡√√§“∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ (∂ππ “¬ ß ÚÙ) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ μ“¡·π«∂ππ‚ ¡π— ¡√√§“ √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«

‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß√∂‰ø “¬∫â“π·À≈¡ - ·¡à°≈Õß √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ (∂ππ “¬ ß ÚÙ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ (∂ππ “¬ ß ÚÙ)

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

∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ (∂ππ “¬ ß ÚÙ) √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡μ√

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

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

∑’Ë∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ (∂ππ “¬ ß ÚÙ) μ—¥°—∫∂ππ‚ ¡π— ¡√√§“
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Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢μ∑“ß ÒÙ. ‡¡μ√ ®”π«π Ù  “¬ ¥—ßπ’È

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

∫â“πª“°§≈Õß ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ ß Ò¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ ß Ò¯ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡∫“ß ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡∫“ß ·≈–∂ππ‡¥‘¡∫“ß - ∫â“πª“°§≈Õß ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ú)

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

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

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

°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂ππ‡Õ°™—¬ √–¬–ª√–¡“≥ ÚÚ ‡¡μ√

∂ππ “¬ ¢ Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡®’¬¡Õÿ∑‘» ·≈–∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ°

´Õ¬ Ú ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππæ√–√“¡ Ú ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

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

®π∫√√®∫°—∫∂ππ √»—°¥‘Ï ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∂ππ‡®…Æ“ß§å∫√√®∫°—∫∂ππ √»—°¥‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

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

∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° ´Õ¬ Ú ®π∫√√®∫°—∫∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° (∂ππ “¬ § ˆ)

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

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

·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ (∂ππ “¬ ß ÚÙ)

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

∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß

æ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÙ ‰ª∑“ß

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

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

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

∫â“πª“°§≈Õß (∂ππ “¬ ¢ Ò)

∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡®’¬¡Õπÿ √≥å ·≈–

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı
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∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § ˆ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß

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

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

∂ππæ√–√“¡ Ú ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡®’¬¡Õπÿ √≥å ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬

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

 §. ÚÒÛ (∂ππ “¬ ß Òı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÒÛ (∂ππ “¬ ß Òı)

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÒÛ

(∂ππ “¬ ß Òı) √–¬–ª√–¡“≥ ˜ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ° √–¬–ª√–¡“≥ ˘Û ‡¡μ√ ®π∫√√®∫

°—∫∂ππ “¬ ß Òı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Òı ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß

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

∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ § Û

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

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

Ùˆ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

(∂ππ “¬ § Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥

Ò ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ú) ∫√√®∫°—∫

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

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

μ—¥°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ú) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ ß ÚÛ

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

∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° (∂ππ “¬ § ˆ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿπß÷ÈπÕπÿ √≥å (∂ππ “¬ ° Ú) ∫√√®∫°—∫

∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° (∂ππ “¬ § ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° (∂ππ “¬ § ˆ)

√–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡μ√

∂ππ “¬ § ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° ∂ππ √æ™.  §.

Ûıı (‡¥‘¡) ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππ‡®…Æ“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ°·≈–

∂ππ √æ™.  §. Ûıı (‡¥‘¡) √–¬–ª√–¡“≥ Û,ÒÚ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Òˆ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı
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∂ππ “¬ § ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° ´Õ¬ Òˆ ·≈–

∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∂ππ “¬ § ı μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

æ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ÙÛ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫

°—∫∂ππ “¬ ß ÚÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ÚÛ ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿπß÷ÈπÕπÿ √≥å (∂ππ “¬ ° Ú)

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

∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° ´Õ¬ Òˆ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ«‘‡™’¬√‚™Æ° (∂ππ “¬ § ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

√–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡μ√ ®π®¥·¡àπÈ”∑à“®’π Ωíòß‡Àπ◊Õ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°À≈—°‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√

®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ À≈—°‡¢μ∑’Ë ˘ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ‡≈’¬∫·¡àπÈ”∑à“®’π √–¬–ª√–¡“≥ Òˆ ‡¡μ√

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

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

μ“¡·π«∂ππ∏√√¡§ÿ≥“°√ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˜

(∂ππ “¬ § Ò)

∂ππ “¬ § ˘ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’

(∂ππ “¬ ß ÚÙ) ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ù˜ ‡¡μ√

∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˜

‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ∏√√¡§ÿ≥“°√ (∂ππ “¬ § ¯) ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ·≈–∑‘»μ–«—πμ°

μ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ

∂ππ “¬ § ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § ¯) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°À≈—°‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § ¯) √–¬–

ª√–¡“≥ Ò, ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

 §. ÙÒ˜ (∂ππ “¬ § Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˜ (∂ππ “¬ § Ò)

∫√√®∫°—∫∂ππ∏√√¡§ÿ≥“°√ (∂ππ “¬ § ¯) ‰ª∑“ß∑‘»„μâ·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

™π∫∑  §. ÙÒ˜ (∂ππ “¬ § Ò) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˘ ‡¡μ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡®…Æ“«‘∂’∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,¯ ‡¡μ√

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú¯ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˜
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(∂ππ “¬ § Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˜ (∂ππ “¬ § Ò) ∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ § ÒÒ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˜ (∂ππ “¬ § Ò)

√–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡μ√

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

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

„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÙ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ‡Õ°™—¬ - æ—π∏ÿ«ß…å (∂ππ “¬ ß Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡Õ°™—¬ - æ—π∏ÿ«ß…å (∂ππ “¬ ß Ú)

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

æ—π∏ÿ«ß…å (∂ππ “¬ ß Ú) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ıı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡Õ°™—¬ - æ—π∏ÿ«ß…å (∂ππ “¬ ß Ú) ∫√√®∫°—∫

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ·≈–∑‘»„μâ √–¬–ª√–¡“≥

˘ˆ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

(∂ππ “¬ § Ò) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı √–¬–ª√–¡“≥ ˘¯ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ·≈–

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

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

∂ππ “¬ ß Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡Õ°™—¬ - æ—π∏ÿ«ß…å

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û˘Ò (∂ππ “¬ ™) ∑’Ë∫√‘‡«≥

Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ (∂ππ “¬ © Ò) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û˘Ò

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

√–¬–ª√–¡“≥ ¯Ú ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ß Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ°»Õ° ·≈–

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ‡Õ°™—¬ - æ—π∏ÿ«ß…å

(∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫§≈ÕßÀ°»Õ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡μ√ ‰ª∑“ß

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡≈’¬∫

§≈Õß‡®Á¥»Õ° (∂ππ “¬ ß Ù) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ıÚ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

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

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

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò¯ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡∫“ß - ∫â“πª“°§≈Õß

(∂ππ “¬ ¢ Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡¥‘¡∫“ß (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò¯  ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡∫“ß (∂ππ “¬ ¢ Ò) ·≈–∂ππ‡¥‘¡∫“ß - ∫â“πª“°§≈Õß

(∂ππ “¬ ¢ Ò) √–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡μ√

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

®“°∂ππ‡Õ°™—¬ - æ—π∏ÿ«ß…å (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…

À¡“¬‡≈¢ Ûı

∂ππ “¬ ß ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ‡≈’¬∫

§≈Õß‡®Á¥»Õ° (∂ππ “¬ ß Ù) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°μ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥

Ò,ıÚ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ß Û)

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. Ù˘Ò ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Û¯ ‡¡μ√

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

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

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

°—∫∂ππ§≈Õß§√ÿ - «—¥»√’‡¡◊Õß (∂ππ “¬ ß ˘)

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

À¡“¬‡≈¢ Û˘Ò (∂ππ “¬ ™) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ§≈Õß§√ÿ - «—¥»√’‡¡◊Õß (∂ππ “¬ ß ˘) ∫√√®∫
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°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û˘Ò (∂ππ “¬ ™) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û˘Ò (∂ππ “¬ ™) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆÚ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆÙ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Û μ—¥°—∫

∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Û √–¬–ª√–¡“≥

Ò,Ù ‡¡μ√

∂ππ “¬ ß ¯ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…

À¡“¬‡≈¢ Ûı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û˘Ò (∂ππ “¬ ™) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

æ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı √–¬–ª√–¡“≥

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÛÙ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß ˜ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ˜ ∫√√®∫°—∫

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

√–¬–ª√–¡“≥ ¯Ò ‡¡μ√

∂ππ “¬ ß ˘ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ§≈Õß§√ÿ - «—¥»√’‡¡◊Õß ·≈–

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

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,¯Ù ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

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

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ © Ú √–¬–

ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡μ√

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

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

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

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

∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ß ¯ √–¬–ª√–¡“≥ ÚÛ ‡¡μ√

∂ππ “¬ ß ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ ÒÛ

(∂ππ “¬ ß ÒÙ) ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ ÒÛ (∂ππ “¬ ß ÒÙ) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ ÒÛ (∂ππ “¬ ß ÒÙ) √–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡μ√

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

(∂ππ “¬ ß Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ ÿ§π∏«‘∑ ∑’Ë∫√‘‡«≥ø“°‡Àπ◊Õ¢Õß

∑“ß√∂‰ø “¬«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ ÿ§π∏«‘∑ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬

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

∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ∑à“ª√ß √–¬–ª√–¡“≥ Úˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

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

π√√“™Õÿ∑‘» ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂πππ√√“™Õÿ∑‘»μ—¥°—∫∂ππ∑à“ª√ß ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂πππ√√“™Õÿ∑‘»

√–¬–ª√–¡“≥ Ù˜ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û˜ ‡¡μ√ μ—¥°—∫

∂ππ “¬ ® Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ® Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»„μâ

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

ˆ¯ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ı¯ ‡¡μ√ μ—¥°—∫∂ππ “¬ ß ÒÒ ∑’Ë∫√‘‡«≥

Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ÒÒ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ ÒÛ (∂ππ “¬ ß ÒÙ) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

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

Ù ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ ÒÛ

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

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ √–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡∫“ß

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÙÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈ÕßÀ«“¬≈‘ß Ωíòßμ–«—πμ° ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«

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

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

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

∂ππ “¬ ß ÒÙ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ ÒÛ ‡√‘Ë¡μâπ

®“°∂ππ‡Õ°™—¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡Õ°™—¬ ´Õ¬ ÒÛ √–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß ÒÒ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ÒÒ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

∂ππ “¬ ß Òı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÒÛ

·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…

À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÚÒÛ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ûı ‡¡μ√
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‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß

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

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°μ“¡

·π«∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡μ√

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ∏√√¡§ÿ≥“°√ (∂ππ “¬ § ¯) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«

∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÙ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ıˆ ‡¡μ√ ®πμ—¥°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡®…Æ“«‘∂’∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

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

˜ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,ˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡∫“ß - ∫â“πª“°§≈Õß (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥

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

∂ππ‡¥‘¡∫“ß - ∫â“πª“°§≈Õß (∂ππ “¬ ¢ Ò) √–¬–ª√–¡“≥ Ú,ı¯ ‡¡μ√

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

∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ‡®…Æ“«‘∂’μ—¥°—∫∂ππ “¬ ß Ò¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò¯ ∫√√®∫

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

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ‡®…Æ“«‘∂’ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Òˆ

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Òˆ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡∫“ß - ∫â“πª“°§≈Õß (∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß

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

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

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

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

∂ππ “¬ ß Òˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Òˆ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ

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

∂ππ “¬ ß Ò˘ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ‡¥‘¡∫“ß ∑’Ë∫√‘‡«≥

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

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

ß Òˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Òˆ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Òˆ √–¬–ª√–¡“≥ ¯Û ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ß Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂πππ‘§¡√∂‰ø ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππ‡Õ°™—¬ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ß√∂‰ø “¬

«ß‡«’¬π„À≠à - ¡À“™—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

∂πππ‘§¡√∂‰ø (∂ππ “¬ ß Ú)

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙÚÛ √–¬–ª√–¡“≥ Û¯ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÛÚ ‡¡μ√

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

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

Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò¯ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò¯ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ

 “¬ ß Ò¯ √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡μ√

∂ππ “¬ ß ÚÛ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ § ˆ

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § ˆ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ

 “¬ § ˆ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯Ù ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ √»—°¥‘Ï ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ √»—°¥‘Ïμ—¥°—∫∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ √»—°¥‘Ï √–¬–ª√–¡“≥ ¯ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

ÒÙ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡Õ°™—¬ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡Õ°™—¬μ—¥°—∫∂ππ‡»√…∞°‘® Ò ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡Õ°™—¬ √–¬–ª√–¡“≥ ˜¯ ‡¡μ√

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

«ß‡«’¬π∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ ÿ∑∏‘«“μ«‘∂’ (∂ππ “¬ ° Ù) μ—¥°—∫∂ππ‚ ¡¡π— ¡√√§“ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù¯ ‡¡μ√

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

∂ππ “¬ ® Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ‡Õ°™—¬ ∑’Ë∫√‘‡«≥

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

°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û˘Ò (∂ππ “¬ ™)

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ Ûı

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ® Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂πππ√ ‘ßÀå ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ

 ÿ§π∏«‘∑ (∂ππ “¬ ß ÒÚ) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂πππ‘§¡

√∂‰ø (∂ππ “¬ ß Ú)

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

∂ππ “¬ © Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘

‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û˘Ò (∂ππ “¬ ™) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«

∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡μ√

∂ππ “¬ © Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππæ√–√“¡ Ú - «—¥ «π â¡

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

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

Ù,¯¯ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

(∂ππ “¬ ß ˆ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  §. ÙÒ˘ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

™π∫∑  §. ÙÒ˘ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú¯ ‡¡μ√

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

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

‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππæ√–√“¡ Ú ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ù,˘ˆ ‡¡μ√
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