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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

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

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมกํีาหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลตลิ่งงาม  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี  

ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ การวางและจัดทํ าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มี วัตถุประสงค เพื่อใช   

เปนแนวทางในการพัฒนาเมืองและควบคุมใหมีการพัฒนาแบบยั่งยืน  ดํารงรักษาไวซ่ึงเอกลักษณ 
ของชุมชน  สงวนรักษาสภาพแวดลอมที่มีคุณคาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและเพื่อการทองเที่ยว 

ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคตและสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมทั้ง  
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
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(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเกาะแตนใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของภาคใตตอนบน
และทะเลอาวไทยในระดับภูมิภาค 

(๒) พัฒนาควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   การทองเที่ยว   
เชิงนิเวศน  โดยใหชุมชนเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติ 

(๓) สง เส ริมการพัฒนาด านที่ อ ยู อ าศั ยใหสอดคลองกับการขยาย ตัวของชุมชน   
ระบบเศรษฐกิจ  และสังคมของเกาะแตน 

(๔) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

(๕) สงเสริมระบบการคมนาคมและขนสงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(๖) ดํารงรักษารูปแบบการต้ังถิ่นฐาน  วิถีชีวิตด้ังเดิม  และประเพณี  ซ่ึงเปนเอกลักษณ 

ของชุมชน 
(๗) สงวนรักษาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพัฒนาแบบยั่งยืน 
ขอ ๕ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมนี้  จึงไดกําหนดมาตรการและวิธีการ

ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดพื้นที่และสนับสนุนใหมีการอนุรักษและสงเสริมชุมชนด้ังเดิม  และชุมชน 

การทองเที่ยวที่สําคัญ 
(๒) อนุรักษและสงเสริมแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ  เพื่อใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว

ทางทะเลที่สําคัญของภาคใตฝงอาวไทย  โดยเนนการพัฒนาแบบยั่งยืน  ซ่ึงชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม 
ในการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๓) กําหนดการใชประโยชนที่ดินและสงเสริมใหมีการอนุรักษพื้นที่  ภูเขา  ปาไม  ชายฝงทะเล  
แหลงน้ําตามธรรมชาติ  สงเสริมความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศนวิทยา   

(๔) อนุรักษและสงวนรักษาพื้นที่สําคัญทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และพื้นที่ 
ใชประโยชนรวมอื่น ๆ  

(๕) กําหนดพื้นที่ และสนับสนุนใหมีการอนุ รักษ และสง เสริมพื้ นที่ เ กษตรกรรม   
รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณของเกาะแตน 

(๖) กําหนดการใชประโยชนที่ดินตามบทบาทหนาที่ของชุมชน  และใหชุมชนขยายตัว
เฉพาะในบริ เวณศูนยกลางหลักที่ กํ าหนด   โดยการจัดระบบคมนาคม   การสาธารณูปโภค   
และสาธารณูปการ  ใหสมดุลในพื้นที่ดังกลาว 
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ขอ ๖ การใชประโยชนที่ ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนด   
การใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และ  
รายการประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๗ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข   ๑ .๑  และหมายเลข   ๑ .๒   ที่ กําหนดไว เปนสีเหลือง   
ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ ดินในบริ เวณหมายเลข   ๒ .๑   ถึงหมายเลข   ๒ .๕   ที่ กํ าหนดไว เปนสี เ ขียว   
ใหเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไวเปนที่ดินประเภทสีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ 

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย  

โรงแรม  พาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเทานั้น   

การใชประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการใด  ๆ   ในระยะ   ๕๐   เมตร   จากแนวชายฝงทะเล   
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  ๗๕  ตารางเมตร   
มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  และมีที่วางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะเกินกวา  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝงทะเล   
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
และมีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและโรงแรม  ใหมีที่วาง
ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
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การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตาม

แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร   

การใชประโยชนที่ดินริมชายฝงทะเล  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมชายฝงทะเลไมนอยกวา  

๒๕  เมตร   

ขอ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม   

การทําผลิตภัณฑพื้นบานเกี่ยวกับมะพราวและผลิตภัณฑทองถิ่น  การอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว   

ที่ไมใชการจัดสรรที่ดิน  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้  บริเวณหมายเลข  ๒.๒  และหมายเลข  ๒.๔  นอกจากใหใชประโยชนที่ดิน

ตามวรรคหนึ่งแลว  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการประมงพื้นบานและกิจการเกี่ยวกับเตายางมะพราวไดดวย 

การใชประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการใด  ๆ   ในระยะ   ๕๐   เมตร   จากแนวชายฝงทะเล   

ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  ๗๕  ตารางเมตร   

มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  และมีที่วางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะเกินกวา  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝงทะเล 

ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   

และมีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 

การใชประโยชนที่ดินเพื่อการติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่อยูบนพื้นดินโดยตรงใหมีขนาด 

ไมเกิน  ๑๒  ตารางเมตร 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตาม

แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําหวย  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร   

การใชประโยชนที่ดินริมชายฝงทะเล  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมชายฝงทะเลไมนอยกวา  

๒๕  เมตร   

ขอ ๑๐ ที่ ดินประเภทที่ โล ง เพื่ อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดลอม   

ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

หรือสาธารณประโยชนเทานั้น   
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ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครอง   
ดูแลรักษา  หรือบํารุงปาไม   สัตวปา   ตนน้ําลําธาร   และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  และกฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม  การสงวนและคุมครองสัตวปา  และการสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติเทานั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชน 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวที่ไมใชการจัดสรรที่ดินเทานั้น   

ที่ดินประเภทนี้  บริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๖  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการ
สงวนคุมครองดูแลรักษาหรือบํารุงปาไม  และการสงเสริมและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
เทานั้น 

การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร   
ที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไมเกิน  ๗๕  ตารางเมตร  มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  และมีที่วางไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิบหาของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร   
การใชประโยชนที่ดินริมชายฝงทะเล  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมชายฝงทะเลไมนอยกวา  

๒๕  เมตร 
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ

กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  และใหดําเนินการไดในอาคาร   
ที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  โดยวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของ 
กับการศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  และใหดําเนินการ   
ไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  โดยวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใช
ประโยชนที่ ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือ 
สาธารณประโยชนเทานั้น  และใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  โดยวัดจาก   
ระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๕ ภายใตบังคับขอ  ๙  การใชประโยชนที่ ดินเพื่อการติด  ต้ัง  หรือกอสรางปาย   
ใหมีระยะหางจากริมชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๕  เมตร  ความกวางไมเกิน  ๖  เมตร  และมีความสูง  
ไมเกิน  ๔  เมตร  โดยวัดจากระดับถนนหรือทางเทาที่อยูใกลที่สุดถึงสวนที่สูงสุดของปาย 

ขอ ๑๖ การกอสรางถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงนี้  
ใหกอสรางเปนทางเดินเทาหรือทางจักรยาน   

ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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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√«¡™ÿ¡™π‡°“–·μπ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’

æ.». ÚııÛ

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

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

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

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

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πμ° ·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π‡°“–·μπ

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“π‡°“–·μπ (√â“ß) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ú

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πμ°

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

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

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

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

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥·À≈¡À—«‰∑√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥Õà“«ÕÕ°

¥â“π„μâ ®¥Àâ«¬∫“ßμ“À¬‘° Ωíòß‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°μ–«—πμ° ∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–·π«‡¢μªÉ“™“¬‡≈πÕà“«μ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥À“¥‰μ®’π ·À≈¡À‘π∑—Ëß À“¥¢“¡

·≈–À“¥À‘π°âÕπ

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

Àâ«¬∫“ßμ“À¬‘° Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥Õà“«ÕÕ°

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

·≈–ø“°μ–«—πÕÕ°  ”π—° ß¶å∫àÕ¡à«ß ∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πÕÕ° ∂ππ “¬ ° Ú ø“°‡Àπ◊Õ
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‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ú ‚√ß‡√’¬π∫â“π‡°“–·μπ (√â“ß) ·≈–∂ππ “¬ ¢ ı

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„μâ

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

∂ππ “¬ ¢ ı ø“°„μâ ø“°μ–«—πμ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–Àâ«¬ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥Õà“«ÕÕ° ·≈–·À≈¡‡∑’¬π

¥â“π„μâ ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥·À≈¡‡∑’¬π ‡ âπμ—Èß©“°

√–¬– Ò˘ ‡¡μ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥º“·¥ß ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°ª≈“¬·À≈¡‡∑’¬π ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ùı ‡¡μ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò˘ ‡¡μ√

°—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥º“·¥ß ‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ò˘ ‡¡μ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

∫√‘‡«≥º“·¥ß ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°ª≈“¬·À≈¡‡∑’¬π ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

‡ªìπ√–¬– Ú,Òı ‡¡μ√ ·≈–·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥À“¥Àπâ“À≈—°

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

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μªÉ“™“¬‡≈πÕà“«μ° ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥·À≈¡À—«°√«¥

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥·À≈¡À—«°√«¥ ·≈–·À≈¡‰ø‰À¡â

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

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

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

°—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥·À≈¡À—«‰∑√

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

Ò, ‡¡μ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥·À≈¡À—«‰∑√ Õà“«ÕÕ° ·≈–·À≈¡‡∑’¬π

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

°—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥À“¥∑âÕß∑√“¬ À“¥Àπâ“À≈—° ·≈–·À≈¡À—«°√«¥
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¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬–

Ò, ‡¡μ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥·À≈¡À—«°√«¥ Õà“«μ° À“¥‰μ®’π ·À≈¡À‘π∑—Ëß

À“¥¢“¡ ·≈–À“¥À‘π°âÕπ

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

¡’‡ âπ∑·¬ß ’¢“«

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

 ’¢“« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õπÿ√—°…åªÉ“‰¡â ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Ù.Ò ‡°“–ø“π

Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μªÉ“™“¬‡≈πÕà“«μ°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢μªÉ“™“¬‡≈πÕà“«μ°

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

·≈–·π«‡¢μªÉ“™“¬‡≈πÕà“«μ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥Õà“«μ°

Ù.Û ·À≈¡‡∑’¬π

Ù.Ù ‡¢“‡§’Ë¬¡

Ù.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò˘ ‡¡μ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

∫√‘‡«≥º“·¥ß

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ò˘ ‡¡μ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

∫√‘‡«≥º“·¥ß ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°ª≈“¬·À≈¡‡∑’¬π ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

‡ªìπ√–¬– Ò,Ùı ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬∫√‘‡«≥º“·¥ß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ò˘ ‡¡μ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

∫√‘‡«≥º“·¥ß ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°ª≈“¬·À≈¡‡∑’¬π ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

‡ªìπ√–¬– Ú,Òı ‡¡μ√

Ù.ˆ ‡°“–¡¥·¥ß

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

 ∂“∫—π°“√»÷°…“ ‰¥â·°à ‚√ß‡√’¬π∫â“π‡°“–·μπ (√â“ß)

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

‰¥â·°à  ”π—° ß¶å∫àÕ¡à«ß

˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√

°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ‰¥â·°à  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π‡°“–·μπ
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡™ÿ¡™π‡°“–·μπ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’

æ.». ÚııÛ

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

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

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

(∂ππ “¬ ¢ Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àâ«¬∫“ßμ“À¬‘° Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

Úı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

(∂ππ “¬ ¢ Ò) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬À“¥ (∂ππ “¬ ¢ Ú) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡μ√

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

(∂ππ “¬ ¢ Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àâ«¬∫“ßμ“À¬‘° Ωíòß„μâ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò)

∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬À“¥ (∂ππ “¬ ¢ Ú) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) √–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡μ√

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

(∂ππ “¬ ¢ Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡≈’¬∫™“¬À“¥ (∂ππ “¬ ¢ Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

(∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫™“¬À“¥ (∂ππ “¬ ¢ Ú)

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

∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∫√√®∫°—∫

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

∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ú ‡¡μ√

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

(∂ππ “¬ ¢ Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡≈’¬∫™“¬À“¥ (∂ππ “¬ ¢ Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

Úˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬Õà“«μ° - Õà“«ÕÕ°

(∂ππ “¬ ¢ Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬Õà“«μ° - Õà“«ÕÕ° (∂ππ “¬ ¢ Ù) ∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ú˜ ‡¡μ√
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Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢μ∑“ß ¯. ‡¡μ√ ®”π«π ı  “¬ §◊Õ

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

(∂ππ “¬ ¢ Ú) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Û)

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡≈’¬∫™“¬À“¥ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ·≈–

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ò ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ ı) ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬Õà“«μ° - Õà“«ÕÕ° (∂ππ “¬ ¢ Ù) ‰ª∑“ß

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

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

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

∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ “¬Õà“«μ° - Õà“«ÕÕ°

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

·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ

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

∂ππ “¬Õà“«μ° - Õà“«ÕÕ° (∂ππ “¬ ¢ Ù) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ
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