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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  

และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 

ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลปากแคว  ตําบลตาลเต้ีย  ตําบลบานสวน  

ตําบลธานี  ตําบลบานกลวย  ตําบลบานหลุม  และตําบลยางซาย  อําเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  

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  สามารถรองรับ 
และสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  ดํารงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมตาง  ๆ   ที่มี คุณคา   เพื่อสงเสริมความเปนเอกลักษณของจังหวัดและของประเทศ   
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนายานที่อยูอาศัย  แหลงพาณิชยกรรม  และปรับปรุงฟนฟูบริเวณที่ไมเปนระเบียบ 

(๒) พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณพื้นที่สาธารณะและยานสําคัญ 

(๓) พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ  และไดมาตรฐาน 
(๔) กําหนดมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและควบคุมรูปแบบทางสถาปตยกรรม

ของอาคารบริเวณยานสําคัญ   
(๕) สงเสริมและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว

ทางศิลปวัฒนธรรม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๐  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข   ๔ .๑  และหมายเลข  ๔.๒   ที่ กําหนดไว เปนสีมวงออน   
ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖ .๑   ถึงหมายเลข   ๖ .๕  ที่ กําหนดไว เปนสีเขียวออน   
ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข   ๘.๑   ถึงหมายเลข   ๘ .๑๐  ที่ กําหนดไว เปนสีเทาออน   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) กําจัดมลูฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๔  หมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๑๖  หมายเลข  ๑.๑๗  

หมายเลข  ๑.๑๘  หมายเลข  ๑.๒๓  หมายเลข  ๑.๒๔  หมายเลข  ๑.๒๖  และหมายเลข  ๑.๒๗  หามใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดในวรรคสองและกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๓) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
(๔) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นในที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๑.๒๓  หมายเลข  ๑.๒๔  

หมายเลข   ๑ .๒๖   และหมายเลข   ๑ .๒๗   เฉพาะที่ ดินซ่ึงเปนของรัฐ   ใหใชประโยชนที่ ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น  แตสําหรับที่ดินซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํายมเฉพาะที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํายมไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  สวนที่ดินริมฝงแมน้ํายมที่มิใชที่ดินซ่ึงเปน 
ของรัฐ  ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ํายม  ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๘) กําจัดมูลฝอย 

(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํายมเฉพาะที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํายมไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  สวนที่ดินริมฝงแมน้ํายมที่มิใชที่ดินซ่ึงเปน 

ของรัฐ  ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ

ของแมน้ํายม  ลําคลอง  ลํารางหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เวนแตเปนการ

กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  

สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๘) กําจัดมูลฝอย 

(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๗  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด 
ในวรรคสอง  และกิจการเพื่อจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํายมเฉพาะที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํายมไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  สวนที่ดินริมฝงแมน้ํายมที่มิใชที่ดินซ่ึงเปน 
ของรัฐ  ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ํายม  ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
เปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 

(๑๐) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๑) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๒) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

  

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม   สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ   
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๑๐) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
(๑๑) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํายมเฉพาะที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํายมไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  สวนที่ดินริมฝงแมน้ํายม  ที่มิใชที่ดินซ่ึงเปน
ของรัฐ  ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามธรรมชาติ 
ของแมน้ํายม  ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

  

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  เฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการ  หรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๕) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
(๗) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๘) กําจัดมูลฝอย 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํายมเฉพาะที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํายมไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  สวนที่ดินริมฝงแมน้ํายมที่มิใชที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ  
ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํายม  
ลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

  

ขอ ๑๖ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
หนาแนนนอย

ชนบทและ

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

เฉพาะกิจ

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย

โรงงานจําพวกที่ 

ที่ดินประเภท 

อุตสาหกรรมที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ 

ที่อยูอาศัยพาณิชยกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

และที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก

หนาแนน

ปานกลาง

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได ได

      โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม ได ได ได ได

      และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได (ไมใชฟน ขี้เลื่อย 

      แกลบเปนเชื้อเพลิง)

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

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง (ไมใชฟน ขี้เลื่อย

      แกลบเปนเชื้อเพลิง)



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก   ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง  ได ได ได ได ได ได ได ได

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

่

หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

หนาแนน

ปานกลาง

และที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก
ลําดับที่

๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

หมายเหตุ 

พาณิชยกรรม

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต 

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๖) การทําน้ํามันสลัด (ไมใชฟน ขี้เลื่อย แกลบเปนเชื้อเพลิง) ได ได ได ได

(๘) การทําเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย *ได *ได ได ได ได ได *เฉพาะการประกอบการที่เปน

บด หรือยอยน้ําแข็ง สวนหนึ่งของกิจการโรงแรม

และที่พักนักทองเที่ยว

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ได ได ได ได ได ได ได ได

      เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว

      ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

พาณิชยกรรม

เฉพาะกิจ

หนาแนนมาก ปานกลาง
หมายเหตุ 

หนาแนน
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

๓

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

และที่อยูอาศัย

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ได ได 

      ที่คลายคลึงกัน

 (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได ได 

      หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง ได ได

      ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง ได ได ได ได ได ได ได ได

่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

เฉพาะกิจ

หนาแนนมาก ปานกลาง

และที่อยูอาศัย หนาแนน หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

หมายเหตุ 

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

      สิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ

      ยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได ได

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง ได ได ได ได ได ได ได

ตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

(ไมมีการชุบหรือหลอมแทงโลหะ) เวนแตโรงงานจําพวกที่ ๓ 

ใหชุบโลหะได)

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ ได ได ได ได ได

กอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร (ไมมีการชุบ

      หรือหลอมแทงโลหะ)



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได ได ได 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน



หนาแนนมาก ปานกลาง

หนาแนน หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

หมายเหตุ 

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

และที่อยูอาศัย

๕

ดังกลาว (ไมมีการชุบ ปม หรือหลอมโลหะ)

๗๒ โรงงานซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก 

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ

(วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน

เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนํา

หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic 

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต

อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

(ไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใชสารเคมี)



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได

ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได ได ได ได ได

      ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

้

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
หนาแนนนอย

ที่ดินประเภท 

หมายเหตุ 

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

และที่อยูอาศัย หนาแนน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

หนาแนนมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได 

๙๒ โรงงานหองเย็น (ไมมีการแกะลางหรือแปรสภาพวัตถุดิบ) *ได *ได *ได *ได *ได *ได ได ได ได ได *เฉพาะการประกอบการที่เปน

สวนหนึ่งของกิจการโรงแรม

และที่พักนักทองเที่ยว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได ได ได 

      ของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได ได ได 

      หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได 

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรือ ได ได ได ได

      อัญมณี

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

หมายเหตุ 

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

และที่อยูอาศัย หนาแนน หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

หนาแนนมาก ปานกลาง

หมายเหตุ             ลําดับที่               หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                         ได                     หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                         ได*                    หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ 

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬

æ.». ÚııÚ

°“√„™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.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡À≈◊Õß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

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

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßª“°·§« Ωíòß„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß°√–‰∑√ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈– ∂“π’‰øøÑ“ ÿ‚¢∑—¬ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßª“°·§« Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥«—¥√“…Æ√å»√—∑∏“∏√√¡ («—¥ª“°·§«)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“πª“°·§«

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

ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß°√–‰∑√ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß°√–‰∑√ Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß
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Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„μâ

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ° ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ

ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°μ–«—πμ° ·≈–∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ˘ı ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ

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

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ªìπ√–¬– ˆÚ ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π∫â“π°√–™ß§å

(ª√–™“Õÿ∑‘») ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíò ß ‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ°  «π “∏“√≥–·≈– π“¡‡¥Á°‡≈àπ

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π ÿ‚¢∑—¬ °√¡™≈ª√–∑“π

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π ÿ‚¢∑—¬ °√¡™≈ª√–∑“π ‡ âπ¢π“π√–¬–

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥°”·æßß“¡

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

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ (‡¥‘¡)

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

‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíòß„μâ

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥°”·æßß“¡

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ßæ¬“∫“≈ ÿ‚¢∑—¬ ·≈–∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π  .∑. Ò

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ (‡¥‘¡) ∫√√®∫°—∫

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

Ò,ı ‡¡μ√

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

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

·≈–§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ·≈– ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

‚√ß‡√’¬π∫â“π π“¡∫‘π

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°μ–«—πμ° ·≈–ø“°„μâ

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ·≈–∂ππ‡≈Õ‰∑ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß°√–™ß§å Ωíòß„μâ ·≈–Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ ° ¯ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ò.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∫â“πæ—°ºŸâæ‘æ“°…“À—«Àπâ“»“≈ ∫â“πæ—°ºŸâæ‘æ“°…“ ·≈–∫â“πæ—°

®à“»“≈

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

∫â“πæ—°∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√‡°…μ√·≈– À°√≥å°“√‡°…μ√  “¢“ ÿ‚¢∑—¬  ”π—°ß“π

Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‡π◊ËÕß„π«‚√°“ 

‡®√‘≠æ√–™π¡æ√√…“ ı √Õ∫  ”π—°ß“π‡À≈à“°“™“¥®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ »Ÿπ¬å°“√·æ∑¬å‰∑¬®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ »“≈®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

 ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ »“≈æ√–·¡à¬à“ ÀÕª√–™ÿ¡®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ μ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

·≈– ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬

Ò.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡∑æ ÿ¥“ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòß‡Àπ◊Õ

Ò.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π¢π“¥‡≈Á°·≈–‚§√ß°“√æ‘‡»… ˜/Ω Û

°√¡™≈ª√–∑“π ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û ø“°„μâ ·≈–ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ´÷Ëß‡ªìπ®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß§≈Õß√–À—π

°—∫·¡àπÈ”¬¡
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¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ‡∑æ ÿ¥“

ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û

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

Ò.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”¬¡ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥ –æ“πæ√–·¡à¬à“ ø“°μ–«—πμ° ·≈–«—¥»√’‡»«μ«π“√“¡

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬ ∂ππ‡≈Õ‰∑ ø“°„μâ ·≈–ø“°‡Àπ◊Õ

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ÒÒ  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬  ”π—°ß“πÕπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ «πªÉ“ ÿ‚¢∑—¬ ·≈–∂ππª√–‡«»π§√ ø“°„μâ

Ò.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°„μâ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ∑. ÙÛ

ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–·¡àπÈ”¬¡ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ°

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

®“°®ÿ¥∑’Ë§≈Õß√–À—π∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”¬¡‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπμ—Èß©“°√–¬–

ˆ ‡¡μ√ °—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ (‡¥‘¡)

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

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

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

ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡

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

»√’¡À“‚æ∏‘Ïª√–™“ √√§å §≈Õß∫â“π‚ªÉß Ωíòßμ–«—πμ° ∂ππ “¬ ° ˜ ø“°„μâ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπμ√ß∑’Ëμ—Èß©“°°—∫§≈Õß√–À—π Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ˜ ø“°„μâ

·≈–∂ππ “¬ ° ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°
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Ò.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡

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

´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÒıÛ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ÙÚ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÒıÛ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡ Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡

Ωíòßμ–«—πμ°

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

Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.Ú ∑’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 ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòß„μâ ·≈–§≈Õß°√–‰∑√ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß°√–‰∑√ Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ√“™∏“π’ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–ª“ ÿ‚¢∑—¬

°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

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

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πμ° ·≈–»Ÿπ¬å‡°Á∫‡§√◊ËÕß®—°√°≈

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√“…Æ√åÕÿ∑‘» ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥«—¥√“™∏“π’

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ «π “∏“√≥–  π“¡‡¥Á°‡≈àπ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’ ·≈–·¡àπÈ”¬¡

Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πμ°

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ·≈–§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°μ–«—πμ°

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

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ”π—°ß“π àß‡ √‘¡ «— ¥‘°“√·≈– «— ¥‘¿“æ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ø“°„μâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬  ° ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ·≈–∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß

ø“°„μâ

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

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ø“°„μâ «‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

·≈– ”π—°ß“π àß‡ √‘¡ «— ¥‘°“√·≈– «— ¥‘¿“æ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

Ú.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß°√–™ß§å Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß°√–™ß§å Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–‡«»π§√ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡≈Õ‰∑ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’ ·≈–´Õ¬ª√–‡«»π§√ Ò

ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–‡«»π§√ ø“°„μâ  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈–

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ·≈– ”π—°ß“πÕπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ «πªÉ“ ÿ‚¢∑—¬

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡≈Õ‰∑ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ°
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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 ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πÕÕ°  ∂“π∏π“πÿ∫“≈ ß“πªÑÕß°—π

·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬πÕÿ¥¡¥√ÿ≥’

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ»√’ ¡∫ÿ≠ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ√“…Æ√åÕÿ∑‘» ø“°μ–«—πÕÕ°

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

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ø“°‡Àπ◊Õ

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

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ»√’ ¡∫ÿ≠ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ√“…Æ√åÕÿ∑‘» ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πÕÕ°
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Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ° «—¥§ŸÀ“ ÿ«√√≥ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥§ŸÀ“ ÿ«√√≥

¥â“π„μâ ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππμ√’‚™μ‘ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ√“¡§”·Àß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

∫â“πæ—°∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√‡°…μ√·≈– À°√≥å°“√‡°…μ√  “¢“ ÿ‚¢∑—¬  ”π—°ß“πÕ—¬°“√

®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‡π◊ËÕß„π«‚√°“ 

‡®√‘≠æ√–™π¡æ√√…“ ı √Õ∫  ”π—°ß“π‡À≈à“°“™“¥®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ »Ÿπ¬å°“√·æ∑¬å‰∑¬®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ »“≈®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

 ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ »“≈æ√–·¡à¬à“ ÀÕª√–™ÿ¡®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ μ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ·≈–

 ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππμ√’‚™μ‘ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“¡§”·Àß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππμ√’‚™μ‘ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂πππ‘°√‡°…¡ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°μ–«—πÕÕ°
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Û.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈Õ‰∑ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡≈Õ‰∑ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Û.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ø“°„μâ ·≈–·¡àπÈ”¬¡ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬ª√–‡«»π§√ Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡≈Õ‰∑ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ‡≈Õ‰∑ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂πππ‘°√‡°…¡ ø“°„μâ

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ «π “∏“√≥–·≈– π“¡‡¥Á°‡≈àπ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’

Û.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòß„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÒıÛ

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡‰ª∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ˜

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

·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬μ”∫≈∫â“πÀ≈ÿ¡

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

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

Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„μâ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ



14

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ

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

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ªìπ√–¬– ˆÚ ‡¡μ√

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

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

ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡ âπμ—Èß©“°

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

μ—¥°—∫§≈Õßª“°·§« ®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§≈Õßª“°·§«‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ

‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡μ√ ∫√‘‡«≥μ—Èß·μà∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ˘ı ø“°μ–«—πμ° ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ§≈Õß∑“ß‰¡â Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

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

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

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡ âπμ—Èß©“°°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ø“°μ–«—πμ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ

μ—¥°—∫§≈Õßª“°·§« ®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§≈Õßª“°·§«‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ

‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡μ√ ∫√‘‡«≥μ—Èß·μà∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ˘ı ø“°μ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ

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

ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡ âπμ—Èß©“°

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

μ—¥°—∫§≈Õßª“°·§« ®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§≈Õßª“°·§«‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ

‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡μ√ ∫√‘‡«≥μ—Èß·μà∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ø“°μ–«—πμ° ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°
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¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßª“°·§« Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡ âπμ—Èß©“°°—∫

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

μ—¥°—∫§≈Õßª“°·§« ®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§≈Õßª“°·§«‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ

‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡μ√ ∫√‘‡«≥μ—Èß·μà∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫§≈Õßª“°·§« Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßª“°·§« Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

∑’Ë∑”°“√∫”√ÿß√—°…“ “¬ àß ÿ‚¢∑—¬ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ı.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßª“°·§« Ωíòß„μâ ·≈–·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ

´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ μ—¥°—∫§≈Õßª“°·§« ®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§≈Õßª“°·§«‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡μ√ ∫√‘‡«≥μ—Èß·μà§≈Õßª“°·§« Ωíòß„μâ

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ˜ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

Ò,ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«‡ âπμ—Èß©“° ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ˜ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

Ò,ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«‡ âπμ—Èß©“° ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√

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

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

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–ø“°μ–«—πμ°

§≈Õß°√–‰∑√ Ωíòß‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ
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∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–À¡“¬‡≈¢ ¯.Ú

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

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

Ò, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ·≈–§≈Õß∑“ß‰¡â Ωíòßμ–«—πμ°

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ı.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß·¡à√”æ—π Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–Ωíòß„μâ

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

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

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

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

‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘ √. ˘ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ˜ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

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

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

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

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

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

°—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß∫â“πÀ≈ÿ¡

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

ı.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ßæ¬“∫“≈ ÿ‚¢∑—¬ ·≈–∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π  ∑. Ò
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ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π ÿ‚¢∑—¬ °√¡™≈ª√–∑“π ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πμ°

·≈–ø“°μ–«—πÕÕ° ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ·≈–·¢«ß°“√∑“ß ÿ‚¢∑—¬  ”π—°∑“ßÀ≈«ß∑’Ë Ù

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°μ–«—πμ°

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

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπμ√ß∑’Ëμ—Èß©“°°—∫§≈Õß√–À—π Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ˜ ø“°„μâ

§≈Õß√–À—π Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß√–À—π Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ√√…“ (‡®√‘≠ª√–™“πÿ‡§√“–Àå)

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ´÷Ë ß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡ âπμ√ß

∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥∑’Ë§≈Õß√–À—π∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”¬¡‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπμ—Èß©“°

√–¬– ˆ ‡¡μ√ °—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√

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

ˆ ‡¡μ√ °—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ·≈–«‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ß ÿ‚¢∑—¬

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

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

®“°®ÿ¥∑’Ë§≈Õß√–À—π∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”¬¡‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπμ—Èß©“°√–¬–

ˆ ‡¡μ√ °—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√

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

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

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

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

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

®“°®ÿ¥∑’Ë§≈Õß√–À—π∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”¬¡‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπμ—Èß©“°√–¬–

ˆ ‡¡μ√ °—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√

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

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

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

 ∑. ÙÛ

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

®“°®ÿ¥∑’Ë§≈Õß√–À—π∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”¬¡‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπμ—Èß©“°√–¬–

ˆ ‡¡μ√ °—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√

‚§√ß°“√ Ÿ∫πÈ”¥â«¬‰øøÑ“ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ °√¡æ—≤π“·≈– àß‡ √‘¡æ≈—ßß“π
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ı.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ∑. ÙÛ ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß√–À—π Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û

ı.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß√–À—π Ωíòß„μâ

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

ø“°μ–«—πμ°

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°°—∫§≈Õß√–À—π

Ωíòß„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§≈Õß√–À—π‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫∂ππ “¬ ° ˜

‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°

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

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

ø“°„μâ

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

∑’Ë≈“°μàÕ®“°‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒıÛ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

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

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

ˆ.Ò  «πÀ≈«ß‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘ √. ˘ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

ˆ.Ú ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß ’Ë∫“∑
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ˆ.Û  «π “∏“√≥–·≈– π“¡‡¥Á°‡≈àπ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’

ˆ.Ù  «π “∏“√≥–·≈– π“¡‡¥Á°‡≈àπ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’

ˆ.ı  «π “∏“√≥–·≈– π“¡‡¥Á°‡≈àπ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’

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

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

˜.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“πª“°·§«

˜.Ú ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπÕß∑Õß

˜.Û ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥‰∑¬™ÿ¡æ≈ (¥”√ßª√–™“ √√§å)

˜.Ù ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈ ÿ‚¢∑—¬

˜.ı «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§ ÿ‚¢∑—¬ ‚√ß‡√’¬π ÿ‚¢∑—¬«‘∑¬“§¡ ·≈–«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªá ÿ‚¢∑—¬

˜.ˆ ‚√ß‡√’¬πÕÿ¥¡¥√ÿ≥’

˜.˜ ‚√ß‡√’¬π∫â“π°√–™ß§å (ª√–™“Õÿ∑‘»)

˜.¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥§ŸÀ“ ÿ«√√≥ (¢Õ„™âæ◊Èπ∑’Ë‡√’¬π)

˜.˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥§ŸÀ“ ÿ«√√≥

˜.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“π π“¡∫‘π

˜.ÒÒ «‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ß ÿ‚¢∑—¬

˜.ÒÚ «‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

˜.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬

˜.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ√√…“ (‡®√‘≠ª√–™“πÿ‡§√“–Àå)

˜.Òı ‚√ß‡√’¬π»√’¡À“‚æ∏‘Ïª√–™“ √√§å

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

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

¯.Ò «—¥√“…Æ√å»√—∑∏“∏√√¡ («—¥ª“°·§«)

¯.Ú «—¥ÀπÕß∑Õß

¯.Û «—¥°√–™ß§“√“¡

¯.Ù «—¥‰∑¬™ÿ¡æ≈

¯.ı «—¥°”·æßß“¡
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¯.ˆ «—¥√“™∏“π’

¯.˜ «—¥§ŸÀ“ ÿ«√√≥

¯.¯ «—¥»√’‡»«μ«π“√“¡

¯.˘ «—¥»√’¡À“‚æ∏‘Ï

¯.Ò «—¥√“™æƒ°…å

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

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

˘.Ò ∑’Ë∑”°“√∫”√ÿß√—°…“ “¬ àß ÿ‚¢∑—¬ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

˘.Ú  ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß ÿ‚¢∑—¬ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

˘.Û  ∂“π’‰øøÑ“ ÿ‚¢∑—¬ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

˘.Ù ‚√ß°√ÕßπÈ”°“√ª√–ª“ ÿ‚¢∑—¬

˘.ı ‚√ßæ¬“∫“≈ ÿ‚¢∑—¬ ·≈–∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π  ∑. Ò

˘.ˆ ·¢«ß°“√∑“ß ÿ‚¢∑—¬  ”π—°∑“ßÀ≈«ß∑’Ë Ù

˘.˜  ”π—°ß“π°“√ª√–ª“ ÿ‚¢∑—¬ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

˘.¯ »Ÿπ¬å‡°Á∫‡§√◊ËÕß®—°√°≈ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

˘.˘  ∂“π∏π“πÿ∫“≈ ß“πªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’

˘.Ò ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π ÿ‚¢∑—¬ °√¡™≈ª√–∑“π

˘.ÒÒ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

˘.ÒÚ  ”π—°ß“π «— ¥‘°“√·≈–§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

˘.ÒÛ  ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

˘.ÒÙ  ”π—°ß“π°“√»÷°…“ °“√»“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

˘.Òı  ”π—°ß“π àß‡ √‘¡ «— ¥‘°“√·≈– «— ¥‘¿“æ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

˘.Òˆ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π) ∫â“πæ—°∏π“√—°…å

®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√‡°…μ√·≈– À°√≥å°“√‡°…μ√  “¢“ ÿ‚¢∑—¬  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ‡®√‘≠æ√–™π¡æ√√…“ ı √Õ∫

 ”π—°ß“π‡À≈à“°“™“¥®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ »Ÿπ¬å°“√·æ∑¬å‰∑¬®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ »“≈®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

»“≈æ√–·¡à¬à“ ÀÕª√–™ÿ¡®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ μ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ·≈– ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬
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˘.Ò˜ ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬

˘.Ò¯ ‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬∏“π’

˘.Ò˘ ∫â“πæ—°ºŸâæ‘æ“°…“À—«Àπâ“»“≈ ∫â“πæ—°ºŸâæ‘æ“°…“ ·≈–∫â“πæ—°®à“»“≈

˘.Ú ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π¢π“¥‡≈Á°·≈–‚§√ß°“√æ‘‡»… ˜/Ω Û °√¡™≈ª√–∑“π

˘.ÚÒ  ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ·≈– ”π—°ß“πÕπÿ√—°…å

·≈–æ—≤π“ «πªÉ“ ÿ‚¢∑—¬

˘.ÚÚ »Ÿπ¬å∫√‘°“√‚§√ß°“√ Ÿ∫πÈ”¥â«¬‰øøÑ“ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ °√¡æ—≤π“·≈– àß‡ √‘¡æ≈—ßß“π

˘.ÚÛ  ∂“π’Õπ“¡—¬μ”∫≈∫â“πÀ≈ÿ¡





1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬

æ.». ÚııÚ

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

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

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕßμ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

μ“¡·π«∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß √–¬–ª√–¡“≥ ÚÒ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ¯˜ ‡¡μ√

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

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

ÛÚ ‡¡μ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ

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

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

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

∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ Û˘ ‡¡μ√

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

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

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

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

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

Ò,Ò ‡¡μ√

∂ππ “¬ ° Ù ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ ‘ßÀ«—≤πå

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππμ√’‚™μ‘∫√√®∫°—∫∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ ‘ßÀ«—≤πå

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

∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å (∂ππ “¬ ¢ Û) ∫√√®∫°—∫∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ‰ª∑“ß
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∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ∫“≈‡¡◊Õß √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ù μ—¥°—∫∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å

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

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å (∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß

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

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

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ ° Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

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

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ÛÒ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

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

√–¬–ª√–¡“≥ ˆÙ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–

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

·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ°

∂ππ “¬ ° ˆ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ∫“≈‡¡◊Õß

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÒÛ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ‘ßÀ«—≤πå

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

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

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

μ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ ıÙ ‡¡μ√

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

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

®π∫√√®∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ù μ—¥°—∫∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ù

√–¬–ª√–¡“≥ Ú˜ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÙÛ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ ¢ ˆ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ˆ ∫√√®∫°—∫∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ˆ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ° ˘ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂πππ‘°√‡°…¡ ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∫√‘‡«≥∂ππμ√’‚™μ‘∫√√®∫°—∫∂πππ‘°√‡°…¡ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫

°—∫∂ππ‡∑æ ÿ¥“

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑æ ÿ¥“∫√√®∫°—∫∂ππ»√’Õ‘π∑√“∑‘μ¬å (∂ππ “¬ ¢ ˜) ‰ª∑“ß

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

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ˆ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ ˆ √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡μ√

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

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

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ú˘ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππª√–‡«»π§√ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°´Õ¬ª√–‡«»π§√ Ò ∫√√®∫°—∫∂ππª√–‡«»π§√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡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®√¥«‘∂’∂àÕß

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß∫√√®∫°—∫‡™‘ß –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ° ( –æ“πæ√–√à«ß) ‰ª∑“ß

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

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

∂ππ “¬ ° ı ∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”¬¡ Ωíòßμ–«—πμ° ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ ° ı

√–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ ° Ú ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û˘ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ∫√√®∫°—∫‡™‘ß –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”¬¡

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

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕßμ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«



4

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

®π∫√√®∫°—∫∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å

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

∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å∫√√®∫°—∫∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß∫√√®∫°—∫∂ππ»√’ ¡∫ÿ≠ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ®√¥«‘∂’∂àÕß

√–¬–ª√–¡“≥ ÙÙ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ÛÙ ‡¡μ√ μ—¥°—∫∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å

(∂ππ “¬ ¢ Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å (∂ππ “¬ ¢ Û) ∫√√®∫°—∫∂ππ∫“≈‡¡◊Õß

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ«‘‡™’¬√®”πß§å (∂ππ “¬ ¢ Û) √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡μ√

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

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

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

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

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

∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ‘ßÀ«—≤πå ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ ‘ßÀ«—≤πå √–¬–ª√–¡“≥ Úˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú˜ ‡¡μ√

ºà“π∂ππ “¬ ° ¯ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ»√’Õ‘π∑√“∑‘μ¬å

(∂ππ “¬ ¢ ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ»√’Õ‘π∑√“∑‘μ¬å (∂ππ “¬ ¢ ˜) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑æ ÿ¥“

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

∂ππ∫“≈‡¡◊Õß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ ‘ßÀ«—≤πå

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

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

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

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

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ß·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û √–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ¢ ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ»√’Õ‘π∑√“∑‘μ¬å ‡√‘Ë¡μâπ

®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ ‘ßÀ«—≤πå∫√√®∫°—∫∂ππ»√’Õ‘π∑√“∑‘μ¬å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ

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

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

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

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

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

Ò,Û ‡¡μ√ ®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ∑. ÙÛ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·¡àπÈ”¬¡ Ωíòß„μâ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ∑. ÙÛ √–¬–ª√–¡“≥ Ò ‡¡μ√

Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢μ∑“ß ˆ. ‡¡μ√ ®”π«π Ò  “¬ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ

°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ (‡¥‘¡) ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ (‡¥‘¡) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ

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

√–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡μ√ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

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

Ò,¯ ‡¡μ√ μ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫

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

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˘ ‡¡μ√ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ∑. ÙÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥

Àà“ß®“°∂ππª√–‡«»π§√∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑  ∑. ÙÛ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

 ∑. ÙÛ √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ù ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÛ ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ß·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û

‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ˘Û √–¬–ª√–¡“≥ Ú¯ ‡¡μ√
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