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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหินกอง  -  โคกแย  จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา   ๒๖   วรรคหนึ่ง   แหงพระราชบัญญัติการผัง เมือง   พ .ศ .   ๒๕๑๘   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหวยทราย  ตําบลหนองปลาหมอ  

ตําบลโคกแย  ตําบลบัวลอย  และตําบลหนองไขน้ํา  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

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

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชนที่ดิน  
โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคลองกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนการคาและบริการ  และศูนยกลางอุตสาหกรรม 
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(๒) สงเสริมการพัฒนาดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมใหสัมพันธกับการขยายตัวของชุมชน
ในอนาคต 

(๓) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

(๔) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ใหเปนไปตามแผนผังกําหนด 

การใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนทีดิ่น
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม 
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๓๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย 
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) โรงฆาสัตว  เวนแตที่ประกอบการโดยหนวยงานของรัฐ 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ 
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) โรงฆาสัตว  เวนแตที่ประกอบการโดยหนวยงานของรัฐ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(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) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
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(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓  (หินกอง  -  อรัญประเทศ)  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่
กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้   
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ 
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
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(๙) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใชประโยชนที่ ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ใหมีที่วาง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร 
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   เวนแต เปนการจัดสรรที่ เปนสวนหนึ่ ง 

ของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ

เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๙)  ดําเนินการ 
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ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละสิบ 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓  (หินกอง  -  อรัญประเทศ)  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  (แยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (หินกอง)  -  บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐   (สุพรรณบุรี))  ใหมีที่วาง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
หรือกําจัดมลูฝอย 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น  และ
หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

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

(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการสงวนและคุมครอง 

ดูแลรักษา  หรือบํารุงปาไม  สัตวปา  ตนน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
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และกฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม  การสงวนและคุมครองสัตวปา  และการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ 
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อารีย  วงศอารยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง 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
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล     
      เกษตรกรรม ได ได ได ได
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได  ได  

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว ได ได
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได ได
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว
      หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว ได ได
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบด  สัตว หรือ
      สวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน
      ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น ได ได ได ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๐

ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และ
      บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได ได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได ได ได

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได  ได ได  
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได  ได ได  
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได  ได ได  
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได  ได ได  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช
หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
      หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได ได

๒

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได ได ได
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบ
      ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบ
      ถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือ
      ช็อกโกเลต ได ได ได
(๙) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได
(๑๐) การทําไอศกรีม ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหาร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

๓

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว  ได ได
(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว
      ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว   ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม   ได ได ได ได
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  ได ได
(๔) การทําน้ําแร   ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใช
เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได

๒๔ โรงงานถักผา  ผาลูกไม  หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย
หรือฟอกยอมสี  หรือแตงสําเร็จผา  ผาลูกไม  หรือเครื่องนุงหม
ที่ถักดวยดายหรือเสนใย ได

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ  สาน ถัก  หรือผูกใหเปนปุย
ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได

๔

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได
(๒) การผลิต  ประกอบ  หรือซอมแซมตาขาย  แห  หรืออวน
      และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม  เข็มขัด  ผาเช็ดหนา  ผาพันคอ
      เนกไท  หูกระตาย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเทาจากผา
      หนังสัตว  ขนสัตว  หรือวัสดุอื่น ได ได
(๒) การทําหมวก ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม
ยางอบแข็ง  ยางอัดเขารูป  หรือพลาสติกอัดเขารูป ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะรอง  หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น
      ที่คลายคลึงกัน   ได
(๒) การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนาตาง  บานหนาตาง
      บานประตู  หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร  ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ  หวาย  ฟาง
ออ  กก  หรือผักตบชวา ได ได ได ได

๕

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือ  หรือเครื่องใชจากไม  และ
      รวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได
(๓) การแกะสลักไม ได ได
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก  ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม  แกว
ยาง หรืออโลหะอืนซึงมิใชเครืองเรือนหรือเครืองตบแตงภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเขารูป  และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

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

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา 
 และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว   ได ได

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสราง เบาหลอม
โลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอ      
หรือยอดปลองไฟ หรือวัสดุทนไฟจากดินเหนียว ได ได

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง
     หรือหลายอยางเขาดวยกัน  หรือการผสมซีเมนต  ปูนขาว หรือ
     ปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น ได ได

๖

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต  ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
      ผลิตภัณฑยิปซัม  หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร  ได

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา  และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได ได

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปน
สวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ
กอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา 
      ถังน้ํา  หรือปลองไฟ ได
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(๑)   การทําภาชนะบรรจุ  ได
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ  ได
(๑๓) การกลึง  เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป  ได

๗

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได ได
๖๖ โรงงานดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว ได ได ได ได

๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในเครื่องการคํานวณ
ชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติ
กับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers
or Associated Electronic Data Processing Equipment or 
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 
เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง
วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการ
ถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได

๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ
เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง
ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได

๘

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวใน

ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนต ไฟฟา  เครื่องกําเนิดไฟฟา
หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับ
แผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา 
เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา ได ได

๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน 
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึก
คําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ
(วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน 
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัว
กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related 
Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร หรือคอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable 
Electornic  Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึง
การผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว ได ได

๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว ได ได ได ได

๙

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือซอมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชใน
      หองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา
      ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ
      กะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได
(๕) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือ  
      เหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตร ีและรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่อง
ใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด
      แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง หรือไฟฟา กลองสูบยา หรือกลองบุหรี่
      กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง หรือของชํารวย) ได ได ได ได ได

๑๐

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่อง
      โฆษณาสินคา ตราโลหะ หรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils) ได ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได  
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว ได ได ได  
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ
ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวน
     ประกอบของยานดังกลาว ได
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ
      สวนประกอบของยานดังกลาว ได
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

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

๑๑

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก  รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม 

พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได ได
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดย
ไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก
      ทอง หรืออัญมณี ได ได ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได

 

๑๒

หมายเหตุ                    ลําดับที่                          หมายถึง                ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                   ได                                  หมายถึง                สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                                   โรงงานจําพวกที่             หมายถึง                จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม







1

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

∑â“¬°Æ°√–∑√«ß„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡™ÿ¡™πÀ‘π°Õß-‚§°·¬â ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

æ.». Úıı

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

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

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

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

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß¥â“π‡Àπ◊Õ

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

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬Ÿàµ√ß°—π¢â“¡°—∫ ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ âπ¢π“π

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

(æ‘∫Ÿ≈Õπÿ √≥å)

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚ˘ ·≈–‰ª√…≥’¬åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–§≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ

Ωíòßµ–«—πÕÕ°

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß¥â“π‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥ ÷́Ëß∂ππ “¬ § Û ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ú

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°®π∫√√®∫°—∫ ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

·≈– ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥ ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß ·≈–∂ππ “¬ § Ú

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚ˘ µÕπ∑“ß·¬°µà“ß√–¥—∫À‘π°Õß ÚˆÒ/ÙÒ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò

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

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

·≈– ∂“π’®à“¬πÈ”À‘π°Õß °“√ª√–ª“ÀπÕß·§ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ µÕπ∑“ß·¬°µà“ß√–¥—∫À‘π°Õß ÚˆÒ/ÙÒ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

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

µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫√‘¡‡¢µ∑“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ·≈–°Õß°”°—∫°“√ Ò °Õßµ”√«®∑“ßÀ≈«ß  ∂“π’µ”√«®∑“ßÀ≈«ß Ú

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ ·≈–«—¥‰∑¬ß“¡

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë¥‘π∫√‘…—∑Õ“√å´’‰Õ ‚√·¬≈‡´√“¡‘§ ®”°—¥

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß∂ππ “¬

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ø“°„µâ ·≈–«—¥∫â“π≈“¥

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

(∂ππ “¬ ° Ò)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß

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

‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√

Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫â“π¥Õπ·æß (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ø“°‡Àπ◊Õ

‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ¢ ˘ ∫√√®∫°—∫

∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯)
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–«—¥ÀπÕßº—°™’‡Àπ◊Õ

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

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ Ωíòß„µâ

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

∂ππ “¬ ° Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ

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

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡µ√

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ° Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ §≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ Ωíòßµ–«—πµ° ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ø“°‡Àπ◊Õ

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ø“°„µâ «—¥ÀπÕßª≈“À¡Õ §≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ° Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ

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

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

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ø“°„µâ

·≈–∂ππ∫â“π¥Õπ·æß (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-∫â“πÀπÕß®√‡¢â

(∂ππ “¬ § Ù) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥ÀπÕß®Õ°πâÕ¬ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ°

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

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

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/ÒÙ (∂ππ “¬ ¢ Û) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬Ÿàµ√ß°—π¢â“¡°—∫ ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‚√ß‡√’¬πÀ‘π°Õß (æ‘∫Ÿ≈Õπÿ √≥å) »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµ”∫≈Àâ«¬¢¡‘Èπ

·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿ÕÀπÕß·§  “¢“À‘π°Õß ·≈–»“≈‡®â“æàÕÀ‘π°Õß

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚ˘

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

·≈–‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“° ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°

®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ § Û ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈

´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/˘ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ·≈– ∂“π’§«∫§ÿ¡°ä“´®ÿ¥∑’Ë ÚÛ
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Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’  “¢“

ÀπÕß·§ ·≈–∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/Ò (∂ππ “¬ ¢ Ù) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬

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

‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß∂ππ “¬

¢ Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ·≈–‚√ß‡®‡¢“¡—ß°√À¬°

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ Ωíòß„µâ

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡µ√

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯)

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯)

∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ¢ ˘ ∫√√®∫°—∫∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯)

¥â“π„µâ ®¥∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ø“°µ–«—πÕÕ°

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ø“°µ–«—πÕÕ°

‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à

(∂ππ “¬ ¢ ¯) ∫√√®∫°—∫∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ

µ“¡·π«∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı)

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

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

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ ø“°µ–«—πÕÕ°

¥â“π„µâ ®¥À¡«¥°“√∑“ßÀπÕß·§∑’Ë Ú ·¢«ß°“√∑“ß √–∫ÿ√’  ”π—°

∑“ßÀ≈«ß∑’Ë ˘ (≈æ∫ÿ√’)

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ø“°„µâ

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

ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı)

¥â“π„µâ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı)

∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∫√√®∫°—∫∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’

(∂ππ “¬ ¢ ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı)

‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈‚§°·¬â

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

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

Ù.Ò ∑’Ë¥‘π∫√‘…—∑ ¬“¡·«√å‡Õ ‡Õ ‰Õ ®”°—¥ ∫√‘…—∑‰∑¬‡´√“¡‘§Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥

∫√‘…—∑ À‚¡‡ §Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑‚√·¬≈‡Õ‡™’¬∫√‘¥·Õπ¥å‰∑≈å ®”°—¥ ∫√‘…—∑

‚√·¬≈‰∑≈øî°´å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑¿—∑√“‡´√“¡‘§ ®”°—¥ (¡À“™π)

Ù.Ú ∑’Ë¥‘π∫√‘…—∑Õ“√å´’‰Õ ‚√·¬≈‡´√“¡‘§ ®”°—¥

Ù.Û ‡¢µπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡ÀπÕß·§ µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ‡√◊ËÕß °“√®—¥µ—Èß

‡¢µÕÿµ “À°√√¡∑—Ë«‰ª π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ÀπÕß·§ ∑’Ë¥‘π∫√‘…—∑ ‰∑¬-‡¬Õ√¡—π ‡´√“¡‘§ Õ‘π¥— ∑√’Ë ®”°—¥

(¡À“™π) ·≈–∑’Ë¥‘π‚©π¥‡≈¢∑’Ë Ú˘Ò ·≈– Ú˘ÒÒ

Ù.Ù ª√–∑“π∫—µ√À¡“¬‡≈¢∑’Ë Ú¯ˆÚ˜/ÒıÚˆˆ

Ù.ı ‡¢µª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡‡§√◊Õ´’‡¡πµå‰∑¬ µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡

©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÛ˜) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı ‡√◊ËÕß °”Àπ¥∑âÕß∑’Ë

¿“¬„π‡¢µÕ”‡¿ÕÀπÕß·§ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡ªìπ‡¢µª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡

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

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

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

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

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

¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ë ß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µ

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊ÕßÀπÕß·§¥â“π‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)



9

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÀπÕß∫—«-∫â“πÀπÕß¢“¡ªÑÕ¡ ø“°„µâ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊ÕßÀπÕß·§¥â“π‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈ÀπÕß·§ ·≈–«—¥„À≠à«—ππ“ («—¥‚§°„À≠à)

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

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

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

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ∂“π’®à“¬

°√–· ‰øøÑ“Õ”‡¿ÕÀπÕß·§ (°øº.) °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ∂“π’‰øøÑ“ √–∫ÿ√’ Ù

°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§∫â“πÀ‘π°Õß

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

™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πÕÕ°

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

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

‚√ß‡√’¬πÀ‘π°Õß (æ‘∫Ÿ≈Õπÿ √≥å) »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµ”∫≈Àâ«¬¢¡‘Èπ ·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿ÕÀπÕß·§

 “¢“À‘π°Õß ·≈–»“≈‡®â“æàÕÀ‘π°Õß

¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª√…≥’¬åÀ‘π°Õß

∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥ ·≈–«—¥√àÕß·´ß

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

·≈–∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈Àâ«¬¢¡‘Èπ

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

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

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
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ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµ”∫≈Àâ«¬∑√“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß¥â“π‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√

°—∫√‘¡‡¢µ∑“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ·≈–À¡«¥°“√∑“ßÀπÕß·§∑’Ë Ú

·¢«ß°“√∑“ß √–∫ÿ√’  ”π—°∑“ßÀ≈«ß∑’Ë ˘ (≈æ∫ÿ√’)

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

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

ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°

¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈‚§°·¬â°—∫µ”∫≈Àâ«¬∑√“¬

·≈–·π«‡¢µÕÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘æ√–æÿ∑∏©“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë¥‘π∫√‘…—∑ ¬“¡·«√å‡Õ ‡Õ ‰Õ ®”°—¥ ∫√‘…—∑‰∑¬‡´√“¡‘§

Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ À‚¡‡ §Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑‚√·¬≈‡Õ‡™’¬∫√‘¥·Õπ¥å‰∑≈å ®”°—¥

∫√‘…—∑‚√·¬≈‰∑≈øî°´å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑¿—∑√“‡´√“¡‘§ ®”°—¥ (¡À“™π)

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ˘ ø“°„µâ ·≈– ∂“π’®à“¬

°√–· ‰øøÑ“Õ”‡¿ÕÀπÕß·§ (°øº.) °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ∂“π’‰øøÑ“ √–∫ÿ√’ Ù

°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§∫â“πÀ‘π°Õß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πµ° ø“°µ–«—πµ°

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

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

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊ÕßÀπÕß·§¥â“π‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π

Ωíòßµ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ß
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ˆ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥√àÕß·´ß (°ÿ≈‰æ»“≈«‘∑¬“) ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚ˘ ø“°„µâ

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

¥â“π„µâ ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π

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

°—∫√‘¡‡¢µ∑“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚ˘ µÕπ∑“ß·¬°µà“ß√–¥—∫À‘π°Õß ÚˆÒ/ÙÒ ‡ âπ¢π“π

√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)  ∂“π’®à“¬πÈ”À‘π°Õß

°“√ª√–ª“ÀπÕß·§ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò)  ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß

∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) µ—¥°—∫·π«‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß¥â“πµ–«—πµ° ∂ππ‡∑»∫“≈

´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ø“°‡Àπ◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ (∂ππ “¬ ° Ò) ø“°‡Àπ◊Õ

‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ° Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ §≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ Ωíòß‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ° Ú ∫√√®∫°—∫

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πÕÕ° ø“°µ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ Ò.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’Ë¥‘π∫√‘…—∑ ¬“¡·«√å‡Õ ‡Õ ‰Õ ®”°—¥ ∫√‘…—∑‰∑¬‡´√“¡‘§

Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ À‚¡‡ §Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑‚√·¬≈‡Õ‡™’¬∫√‘¥·Õπ¥å‰∑≈å ®”°—¥

∫√‘…—∑‚√·¬≈‰∑≈øî°´å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑¿—∑√“‡´√“¡‘§ ®”°—¥ (¡À“™π)

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

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ø“°µ–«—πÕÕ°

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫√‘¡‡¢µ∑“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ·≈–∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

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

ˆ.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ø“°„µâ «—¥‰∑¬ß“¡ ·≈–∑’Ë¥‘π

∫√‘…—∑Õ“√å´’‰Õ‚√·¬≈‡´√“¡‘§ ®”°—¥

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ ®¥‡¢µπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡ÀπÕß·§ ∑’Ë¥‘π∫√‘…—∑‰∑¬-‡¬Õ√¡—π‡´√“¡‘§

Õ‘π¥— ∑√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π) ∑’Ë¥‘π‚©π¥‡≈¢∑’Ë Ú˘Ò ·≈– Ú˘ÒÒ ∂πππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ø“°‡Àπ◊Õ

·≈–‚√ß°”®—¥¢¬–·≈–‚√ß∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬

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

¥à“πªÉ“‰¡âÀ‘π°Õß ·≈–°Õß°”°—∫°“√ Ò °Õßµ”√«®∑“ßÀ≈«ß  ∂“π’µ”√«®∑“ßÀ≈«ß Ú

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

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

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

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µÕÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘æ√–æÿ∑∏©“¬

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß·§°—∫Õ”‡¿Õ«‘À“√·¥ß

®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

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

‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß ¡—§√ »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµ”∫≈‚§°·¬â

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑’Ë¥‘π∫√‘…—∑ ¬“¡·«√å‡Õ ‡Õ ‰Õ ®”°—¥ ∫√‘…—∑‰∑¬‡´√“¡‘§

Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ À‚¡‡ §Õÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑‚√·¬≈‡Õ‡™’¬∫√‘¥·Õπ¥å‰∑≈å ®”°—¥

∫√‘…—∑‚√·¬≈‰∑≈øî°´å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑¿—∑√“‡´√“¡‘§ ®”°—¥ (¡À“™π)

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°µ–«—πµ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÛ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ø“°µ–«—πÕÕ°

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-∫â“πÀπÕß®√‡¢â ø“°µ–«—πµ°

·≈–«—¥√“…Æ√å “¡—§§’

¥â“π„µâ ®¥∂ππ∫â“π¥Õπ·æß (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫â“π¥Õπ·æß (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ø“°µ–«—πÕÕ°
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ˆ.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„µâ ·≈–ø“°µ–«—πÕÕ° ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ø“°„µâ ∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ø“°„µâ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ‡∑»∫“≈

´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò) ∫√√®∫°—∫·π«‡¢µ‡∑»∫“≈

µ”∫≈À‘π°Õß¥â“πµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ò)

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

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

‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππÀπÕß∫—«-∫â“πÀ¡“°¢“¡ªÑÕ¡

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

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

º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊ÕßÀπÕß·§¥â“π‡Àπ◊Õ

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

«—¥ÀπÕßª≈“°–¥’Ë «—¥ÀπÕßª≈“°–¥’Ë  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈ÀπÕßª≈“À¡Õ ·≈–«—¥ÀπÕßº—°™’ („µâ)

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

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

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

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß·§°—∫Õ”‡¿Õ«‘À“√·¥ß

®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

¥â“π„µâ ®¥‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈‚§°·¬â°—∫µ”∫≈ÀπÕß®√‡¢â

¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-∫â“πÀπÕß®√‡¢â

ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥ÀπÕß®Õ°„À≠à ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß®Õ°„À≠à

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

ˆ.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ”π—°ß“π°“√ª√–ª“Õ”‡¿ÕÀπÕß·§ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

·≈– √–πÈ”¥‘∫ °“√ª√–ª“Õ”‡¿ÕÀπÕß·§ ·≈– ∂“π’‰øøÑ“‚§°·¬â °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ø“°µ–«—πµ°

‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕßº—°™’ »Ÿπ¬åΩñ°Õ“™’æ°≈ÿà¡ µ√’ ·≈–»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π™ÿ¡™π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ∂ππ “¬ ¢ ı

ø“°µ–«—πµ°·≈–ø“°„µâ ·≈–∂ππ  ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-∫â“πÀπÕß®√‡¢â ø“°µ–«—πµ°

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

√–À«à“ßµ”∫≈‚§°·¬â°—∫µ”∫≈ÀπÕß®√‡¢â ·≈–‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈ÀπÕß‰¢àπÈ”°—∫

µ”∫≈ÀπÕß®√‡¢â ·≈–∂ππÀπÕß∫—«-∫â“πÀπÕß¢“¡ªÑÕ¡ ø“°‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°µ–«—πÕÕ°
«—¥¡ÿ®≈‘π∑ √“√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕß®‘°

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

ˆ.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÀπÕß∫—«-∫â“πÀπÕß¢“¡ªÑÕ¡ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ßµ”∫≈ÀπÕß‰¢àπÈ”°—∫µ”∫≈ÀπÕß®√‡¢â
¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢µ‡¥’¬«°—∫·π«‡¢µ

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

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ß

˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˜.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√·≈–°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˜.Ò ‡¢“æπ¡¬ß§å
˜.Ú ªÉ“™â“∫â“πÀπÕßº—°™’ “∏“√≥ª√–‚¬™πå (√â“ß)
˜.Û ªÉ“™â“ “∏“√≥ª√–‚¬™πå (√â“ß)
˜.Ù ÀπÕßÕ’‡°âß “∏“√≥ª√–‚¬™πå

¯. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ·≈–‡ âπ∑·¬ß ’¢“« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑Õπÿ√—°…åªÉ“‰¡â §◊Õ Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘æ√–æÿ∑∏©“¬

˘. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˘.ÒÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
„Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π°“√»÷°…“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˘.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥Àâ«¬¢¡‘Èπ
˘.Ú ‚√ß‡√’¬πÀ‘π°Õß (æ‘∫Ÿ≈Õπÿ √≥å)
˘.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥√àÕß·´ß (°ÿ≈‰æ»“≈«‘∑¬“)
˘.Ù ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π«—¥‰∑¬ß“¡
˘.ı ‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π≈“¥
˘.ˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß ¡—§√
˘.˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕßº—°™’
˘.¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕßª≈“À¡Õ
˘.˘ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕß®‘°
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˘.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß®Õ°„À≠à
˘.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕßª≈“°–¥’Ë
˘.ÒÚ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈ÀπÕß·§

Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ò.Ò «—¥Àâ«¬¢¡‘Èπ
Ò.Ú «—¥√àÕß·´ß
Ò.Û «—¥‡¢“πâÕ¬
Ò.Ù «—¥ π¡≈“«
Ò.ı ‚√ß‡®‡¢“¡—ß°√À¬°
Ò.ˆ ∑’Ë∏√≥’ ß¶å«—¥√àÕß·´ß
Ò.˜ «—¥‰∑¬ß“¡
Ò.¯ »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘· ß∏√√¡ àÕß™’«‘µ
Ò.˘ «—¥ π¡‰∑¬

Ò.Ò «—¥∫â“π≈“¥
Ò.ÒÒ «—¥ÀπÕß ¡—§√
Ò.ÒÚ «—¥ÀπÕßº—°™’‡Àπ◊Õ
Ò.ÒÛ «—¥ÀπÕßª≈“À¡Õ
Ò.ÒÙ «—¥√“…Æ√å “¡—§§’
Ò.Òı «—¥¡ÿ®≈‘π∑ √“√“¡
Ò.Òˆ «—¥∫àÕπÈ”‡§Á¡
Ò.Ò˜ «—¥ÀπÕß®Õ°πâÕ¬
Ò.Ò¯ «—¥ÀπÕßº—°™’ („µâ)
Ò.Ò˘ «—¥ÀπÕß®Õ°„À≠à
Ò.Ú «—¥‚§°¡–µŸ¡
Ò.ÚÒ «—¥ÀπÕß∫Õπ
Ò.ÚÚ «—¥ÀπÕßª≈“°–¥’Ë
Ò.ÚÛ «—¥„À≠à«—ππ“ («—¥‚§°„À≠à)

ÒÒ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ÛÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ÒÒ.Ò »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµ”∫≈Àâ«¬∑√“¬

ÒÒ.Ú  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß
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ÒÒ.Û ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß

ÒÒ.Ù  ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

ÒÒ.ı ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈Àâ«¬¢¡‘Èπ

ÒÒ.ˆ  ∂“π’§«∫§ÿ¡°ä“´®ÿ¥∑’Ë ÚÛ

ÒÒ.˜  ∂“π’®à“¬°√–· ‰øøÑ“Õ”‡¿ÕÀπÕß·§ (°øº.) °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 ∂“π’‰øøÑ“ √–∫ÿ√’ Ù °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§∫â“πÀ‘π°Õß

ÒÒ.¯  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’  “¢“ÀπÕß·§

ÒÒ.˘ »Ÿπ¬åæ—≤π“‡¥Á°‡≈Á° ‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß

ÒÒ.Ò »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµ”∫≈Àâ«¬¢¡‘Èπ

ÒÒ.ÒÒ À¡«¥°“√∑“ßÀπÕß·§∑’Ë Ú ·¢«ß°“√∑“ß √–∫ÿ√’  ”π—°∑“ßÀ≈«ß∑’Ë ˘ (≈æ∫ÿ√’)

ÒÒ.ÒÚ ‰ª√…≥’¬åÀ‘π°Õß ∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥

ÒÒ.ÒÛ  ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿ÕÀπÕß·§  “¢“À‘π°Õß ·≈–»“≈‡®â“æàÕÀ‘π°Õß

ÒÒ.ÒÙ √–∫∫ª√–ª“À¡Ÿà∫â“π ∫â“π√àÕß·´ß °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ÒÒ.Òı  ”π—°ß“πª√–ª“ÀπÕß·§ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

ÒÒ.Òˆ »Ÿπ¬å∑√—æ¬“°√πÈ”∫“¥“≈¿“§ Ú  ”π—°æ—≤π“πÈ”∫“¥“≈ °√¡∑√—æ¬“°√πÈ”∫“¥“≈

ÒÒ.Ò˜  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß ·≈–Õ“§“√Õ‡π°ª√– ß§å ‡∑»∫“≈µ”∫≈À‘π°Õß

ÒÒ.Ò¯ À¡«¥°“√∑“ßÀπÕß·§∑’Ë Ò

ÒÒ.Ò˘  ∂“π’®à“¬πÈ”À‘π°Õß °“√ª√–ª“ÀπÕß·§ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

ÒÒ.Ú °Õß°”°—∫°“√ Ò °Õßµ”√«®∑“ßÀ≈«ß  ∂“π’µ”√«®∑“ßÀ≈«ß Ú

ÒÒ.ÚÒ »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµ”∫≈‚§°·¬â

ÒÒ.ÚÚ ‚√ß°”®—¥¢¬– ·≈–‚√ß∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬

ÒÒ.ÚÛ ¥à“πªÉ“‰¡âÀ‘π°Õß

ÒÒ.ÚÙ  ∂“π’‰øøÑ“‚§°·¬â °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

ÒÒ.Úı  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“Õ”‡¿ÕÀπÕß·§ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈– √–πÈ”¥‘∫

°“√ª√–ª“Õ”‡¿ÕÀπÕß·§

ÒÒ.Úˆ »Ÿπ¬åΩñ°Õ“™’æ°≈ÿà¡ µ√’ ·≈–»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π™ÿ¡™π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

ÒÒ.Ú˜ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ÀπÕß‰¢àπÈ”

ÒÒ.Ú¯ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ÀπÕßª≈“À¡Õ

ÒÒ.Ú˘ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈‚§°·¬â

ÒÒ.Û  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈ÀπÕßª≈“À¡Õ

ÒÒ.ÛÒ »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµ”∫≈ÀπÕß‰¢àπÈ”
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß
„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡™ÿ¡™πÀ‘π°Õß-‚§°·¬â ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’

æ.». Úıı

∂ππµ“¡·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß ·∫àß‡ªìπ Û ¢π“¥ §◊Õ
Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß ÒÚ. ‡¡µ√ ®”π«π Ú  “¬ ¥—ßπ’È

∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ò ·≈–∂ππ‡¥‘¡
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ

∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈ÕßÀâ«¬¢¡‘Èπ
Ωíòßµ–«—πÕÕ° µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ √–¬–ª√–¡“≥ ıÙ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ˜¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥ ˘˜ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ ∫√√®∫°—∫
∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßµ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚˆ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò¯ ‡¡µ√

Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢µ∑“ß Òˆ. ‡¡µ√ ®”π«π ˘  “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜

(∂ππ “¬ § Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ò ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬
§ Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò
√–¬–ª√–¡“≥ ÒÛ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑»∫“≈
´Õ¬ Ú˜ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÛ √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡µ√
∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÒÙ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û ∫√√®∫°—∫
∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ “¬ § Û √–¬–ª√–¡“≥
ıÛ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/ÒÙ



2

(∂ππ “¬ ¢ Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/ÒÙ (∂ππ “¬ ¢ Û) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈
´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/ÒÙ (∂ππ “¬ ¢ Û)
√–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ù˜ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫
∂ππ “¬ ¢ Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/ÒÙ
‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ò)

∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/Ò
·≈–∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜
(∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ √–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÚ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ú
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ú
√–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’
·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ
∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Û,˜Ú ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ  ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-
∫â“πÀπÕß®√‡¢â (∂ππ “¬ § Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ  ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-∫â“πÀπÕß®√‡¢â
(∂ππ “¬ § Ù) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ
 ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-∫â“πÀπÕß®√‡¢â (∂ππ “¬ § Ù) √–¬–ª√–¡“≥ Ú,˜ı ‡¡µ√

∂ππ “¬ ¢ ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∫â“π¥Õπ·æß ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ° ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ  ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-∫â“πÀπÕß®√‡¢â (∂ππ “¬ § Ù)

∂ππ “¬ ¢ ˜ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ  ∫. ÚÙˆ
ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı)
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ  ∫. ÚÙˆ
ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥
Ò,Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π¥Õπ·æß (∂ππ “¬ ¢ ˆ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∫â“π¥Õπ·æß
(∂ππ “¬ ¢ ˆ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«
∂ππ∫â“π¥Õπ·æß (∂ππ “¬ ¢ ˆ) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡µ√
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∂ππ “¬ ¢ ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à
‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π¥Õπ·æß (∂ππ “¬ ¢ ˆ)

∂ππ “¬ ¢ ˘ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÀπÕßº—°™’-
ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππÀπÕßº—°™’-ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯)
∫√√®∫°—∫∂ππ  ∫. ÚÙˆ ÀπÕßº—°™’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππÀπÕßº—°™’-
ÀπÕß®Õ°„À≠à (∂ππ “¬ ¢ ¯) √–¬–ª√–¡“≥ ı¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–
ª√–¡“≥ Ò,ÒÒ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ı ∫√√®∫°—∫∂ππ
 ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-∫â“πÀπÕß®√‡¢â (∂ππ “¬ § Ù) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ı √–¬–ª√–¡“≥ ¯˜ ‡¡µ√

Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡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®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Òı ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,ıı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÛ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ıı ‡¡µ√

∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜ ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππ “¬ § Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/Ò
(∂ππ “¬ ¢ Ù)

∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜
(∂ππ “¬ § Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜/Ò (∂ππ “¬ ¢ Ù) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈
´Õ¬ Ú˜ (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡∑»∫“≈ ´Õ¬ Ú˜
(∂ππ “¬ § Ú) √–¬–ª√–¡“≥ ÙÒ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√
®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò √–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√

∂ππ “¬ § Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ  ∫. ÚÒ ∫â“πÀπÕß ¡—§√-
∫â“πÀπÕß®√‡¢â ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองท่ีตําบลหวยขม้ิน  ตําบลหวยทราย  ตําบลหนองปลาหมอ  ตําบลโคกแย  ตําบลบัวลอย  และตําบลหนองไขน้ํา  
อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม  ท้ังนี้  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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