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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลพิมพา  ตําบลหนองจอก  ตําบลบางวัว   

ตําบลบางสมัคร  ตําบลหอมศีล  ตําบลท่าสะอ้าน  ตําบลบางเกลือ  ตําบลเขาดิน  ตําบลบางผึ้ง  ตําบลสองคลอง  
ตําบลบางปะกง  ตําบลท่าข้าม  อําเภอบางปะกง  และตําบลคลองประเวศ  ตําบลลาดขวาง  ตําบลแสนภูดาษ  
อําเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสาระสําคัญดงัต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนบางปะกงเป็นศูนย์กลางการเกษตร  การผลิตและการบริการ
อีกแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรมและการบริการให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบของการนิคมอุตสาหกรรม  เพื่อกระจาย

อุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  และสามารถควบคุม  การบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง  เพื่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใชป้ระโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
ที่อยู่ห่างจากริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงสัตวท์ุกชนิด  เพื่อการค้า 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม   

ของชุมชนที่อยู่ห่างจากริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม

ฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียม

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

(๔) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม

ฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม   
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่
กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน  ที่อยู่ห่างจากริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
ที่อยู่ห่างจากริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถวตาม  (๙)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

(๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม
ฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  การประมงหรือเก่ียวข้องกับการประมง   การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํ า   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม
ฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม
ฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๙ ให้โรงงานที่ตั้งอยู่นอกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าหรือที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยัง
ประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะที่ใช้ในการผลิตไม่เกินหนึ่งเท่า  ของพื้นที่โรงงานที่ใช้ใน
การผลิตเดิม  และพื้นที่โรงงานที่ขยายต้องเป็นพื้นที่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน 
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซ่ึงเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

การขยายพื้นที่โรงงานตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  เรื่อง  มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

ข้อ ๒๐ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ดินประเภท

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ทีดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้(๑) การตม นง หรออบพชหรอเมลดพช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได้

     โกดัง หรือคลังสินค้า

้ ่(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้ ได้ ได้

     เกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้( ) ู

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้* ได้* *ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ใ ้ ื่ ั ไ ่ ิ  ๒  ้  ไ ่ ิใช้เครืองจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน

๒๐ คน

*ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ใช้เครื่องจักร

ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ ได้ ได้

     หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดกสัตว์     หนงสตว หรอสารทสกดจากไขสตวหรอกระดูกสตว



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๒

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหต

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือ ได้ ได้

หมายเหตุ

     ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร  เช่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง๖ โรงงานประกอบกจการเกยวกบสตวนา อยางใดอยางหนง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ํ ิ ั ์ ํ ็ ั ์ ้ํ ั ื ไ ้ ไ ้(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือ ได้ ได้

     ไขมันสัตว์น้ํา

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง ได ได ได ได ได

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้(๖) การปอกหวพชหรอทาหวพชใหเปนเสน แวน หรอแทง ได ได ได



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหต

๓

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

้

หมายเหตุ

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้(๑)

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้ ได้

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้หรอขนมหวาน อยางใดอยางหนงหรอหลายอยาง ดงตอไปน

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

( ) ํ ็ โ  ็ โ ื ็ โ ไ ้ ไ ้ ไ ้ ไ ้ ไ ้(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผงหรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ ได้ ได้ ได้ ได้

้     ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ไดู้



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหต

๔

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

่ ่ ่

หมายเหตุ

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้ ได้

หรือย่อยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ๒

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

 (๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ (๔) การทานาแร ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว

หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้

( ) ํ ั  ้  ้ ป  ื ี้ ไ ้(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคียว ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

่ ่(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหต

๕

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

หมายเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้ ได้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     และรวมถงชนสวนหรออุปกรณของผลตภณฑดงกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ได้ ได้ ได้ ได้

ไ ่ ื ้ ้ ั ั ์     เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์

     ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้* ได้* *ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมใช้เครื่องจักร

     ที่คล้ายคลึงกัน ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน

*ที่ดินอตสาหกรรมเฉพาะกิจใช้เครื่องจักรไม่เกิน*ทีดินอุตสาหกรรมเฉพาะกิจใชเครืองจักรไมเกิน

๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง  บานประตู ได้* ได้* *ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมใช้เครื่องจักร

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน

*ที่ดินอุตสาหกรรมเฉพาะกิจใช้เครื่องจักรไม่เกิน

๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๖

หมายเหต

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ

อ้อ กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้(๓) การแกะสลกไม ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้* *เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน 
  ๕๐ คน

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ได้* *เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน 

แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง   ๕๐ คน

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ๔๑ โรงงานประกอบกจการเกยวกบ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้* *เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน

   ๕๐ คน

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้

     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ ได้ ได้

เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าวหรออุปกรณของเครองมอหรอเครองใชดงกลาว



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๗

หมายเหต

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ

เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็น

ส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน 

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ ได้ ได้ ได้๖๓ โรงงานประกอบกจการเกยวกบผลตภณฑโลหะสาหรบใชในการ ได ได ได

ก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด

่ ึ่ ื ่ ั ่ ไ ี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ุ

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้

ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็คทรอนิกส์ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครืองอิเล็คทรอนิกส์

สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๘

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหต

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท

อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อนเครองเยบ เครองสงกาลงกล เครองยก ปนจน ลฟต บนไดเลอน

รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้

ั ไ ้ ึ ่ ื ์พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือ ได้ ได้ ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ุ

ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า

เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครืองเชือมไฟฟา้

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่อง ได้ ได้

รับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น

แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทป

แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๙

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหต

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว

หมายเหตุ

กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่อง(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครอง

หรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน

สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

โ ิ ี่ ั ื ่ ใ ่ ึ่ ื ่๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑)  การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      เรือยาง

(๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกลาว

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

     กะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหต

ที่ดินประเภท

๑๐

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ  หรือเครื่อง

หมายเหตุ

ใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑ ) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้(๒) การทาเครองเขยนหรอเครองวาดภาพ ได ได ได

(๓ ) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ

้ ี่ ้ ี่ ื ไ ็     กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้ ไดุ้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้* ได้ *เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน 

หรือโรงงานอุตสาหกรรม  ๒๐ คน

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้หรือหลายอยาง ดังตอไปนี

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ

ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ยานดงกลาว อยางใดอยางหนงหรอหลายอยาง ดงตอไปน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหต

๑๑

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วน ได้* ได้* *ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมใช้เครื่องจักร

หมายเหตุ

     ประกอบของยานดังกล่าว ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน

*ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจใช้เครื่องจักร

ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ ได้* ได้ *เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และคนไม่เกิน ๒๐ คน(๒) การซอมแซมรถพวง จกรยานสามลอ จกรยานสองลอ หรอ ได ได เครองจกรไมเกน ๒๐ แรงมา และคนไมเกน ๒๐ คน

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้* ได้ *เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และคนไม่เกิน ๒๐ คน

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

โ ่ ิ  ื ่ ั  ื ื่ ป ั ี่ ํ ้  ไ ้ ไ ้ ไ ้๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครืองวัดเวลา หรือเครืองประดับทีทําด้วย ได้ ได้ ได้

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้าเครื่องนุ่งห่ม ได้ ได้ ได้ ได้

พรม หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง ได้ ได้ ได้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้โดยไมมการผลต อยางใดอยางหนงหรอหลายอยาง ดงตอไปน

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก

     ทอง หรืออัญมณี

    หมายเหตุ        ลําดับที่                        หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                         ได้                              หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                         โรงงานจําพวกที่              หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥ ÿ§—π∏»‘≈“√“¡
·≈–§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ
¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πμ°
¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ù 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 ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ú

·≈–§≈Õß≈—¥„À≠à Ωíòßμ–«—πÕÕ°
Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß ß¶å Ωíòßμ–«—πμ°
¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ
¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßªï°°“ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–
Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß≈”À«“¬≈‘ß Ωíòßμ–«—πμ°

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

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

ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ú ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡μ√ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß
∂ππ “¬ § Ú

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ®√—≈¬“ππ∑å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß∫“ß®“° Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„μâ

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

«—¥∫“ß ¡—§√

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

§≈Õß∫“ß ¡—§√ Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß≈”À«“¬≈‘ß

ø“°μ–«—πμ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß∫“ß ¡—§√ Ωíòßμ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ §≈Õß∫“ß®“° Ωíòßμ–«—πÕÕ° ∂ππ®√—≈¬“ππ∑å

ø“°„μâ §≈Õßμ“ªÑÕ¡ Ωíòßμ–«—πμ° ß“π àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë Ù (ª“°μ–§≈Õß) ·≈–‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ

®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πμ° ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ®π∫√√®∫°—∫§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

ø“°μ–«—πμ° ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ° ®π∫√√®∫°—∫§≈Õßμ—≥±‘°ÿ≈ Ωíòß‡Àπ◊Õ §≈Õßμ—≥±‘°ÿ≈ Ωíòß‡Àπ◊Õ
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‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

¯ ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßπ‘§¡ “¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥»Ÿπ¬åæ—≤π“°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —μ«åπÈ”™“¬Ωíòß©–‡™‘ß‡∑√“

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

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥»Ÿπ¬åæ—≤π“°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —μ«åπÈ”™“¬Ωíòß©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πÕÕ°

∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°»Ÿπ¬åæ—≤π“°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —μ«åπÈ”™“¬Ωíòß©–‡™‘ß‡∑√“ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‡ªìπ√–¬– ˆÙ ‡¡μ√

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

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π∫“ßª–°ß ç∫«√«‘∑¬“¬πé ·≈– ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß Ò

°Õß°”°—∫°“√ Û

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
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¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–‡¢μ‡∑»∫“≈μ”∫≈∫“ßª–°ß

®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈ÕßÀ—«®“° Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‚√ßæ¬“∫“≈∫“ßª–°ß  ∂“π’®à“¬πÈ”∫“ßª–°ß °“√ª√–ª“∫“ßª–°ß ·≈–‚√ß‡√’¬π∫“ßª–°ß

ç∫«√«‘∑¬“¬πé

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥§ß§“√“¡ (∫π)

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßº’¢ÿ¥ Ωíòßμ–«—πμ° §≈Õßμ“‡Õ’Ë¬¡ Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–≈”√“ß

 “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫Õà“«‰∑¬

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

Ò.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚©π¥∑’Ë¥‘π‡≈¢∑’Ë ÒˆÚ˜ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÚ¯ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÚ˘

‡≈¢∑’Ë ÒˆÛ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛÒ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛÚ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛÛ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛÙ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÙÙ

‡≈¢∑’Ë ÒˆÙı ‡≈¢∑’Ë ÒˆÙˆ ·≈–‡≈¢∑’Ë ÙÒˆ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‚©π¥∑’Ë¥‘π‡≈¢∑’Ë Òı˘¯˘ ‡≈¢∑’Ë Òı˘˘ ‡≈¢∑’Ë Òˆˆ˘

‡≈¢∑’Ë Ùıˆ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÒÛ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÒ¯ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÒ˘ ‡≈¢∑’Ë Òˆı¯ ‡≈¢∑’Ë Òˆıˆ ‡≈¢∑’Ë Òˆı˜

‡≈¢∑’Ë ÒˆˆÛ ‡≈¢∑’Ë ÒˆˆÙ ‡≈¢∑’Ë Ùı¯ ·≈–‡≈¢∑’Ë ÙÙ¯ ∂ππ‡∑»∫“≈ À¡Ÿà Û ø“°μ–«—πμ°

·≈– ”π—°ß“π‡∑»∫“≈∑à“¢â“¡

¥â“π„μâ ®¥≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°
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Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßæ“π∑Õß¢¬“¬ Ωíòß„μâ

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

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

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

Ò.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòß„μâ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß

·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ı ø“°μ–«—πÕÕ°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°μ–«—πμ° ·≈–∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

ø“°μ–«—πμ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

Ò.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–·π«‡¢μπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßª–°ß

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

Ò.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π§≈Õßæ“π∑Õß

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßª–°ß

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

«—¥· π¿Ÿ¥“…

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ·≈–∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß≈—¥„À≠à Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ú

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ˜ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥∑à“ –Õâ“π

¥â“π„μâ ®¥«—¥∑à“ –Õâ“π ·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ° ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß

Àπà«¬¥—∫‡æ≈‘ß‡∑»∫“≈μ”∫≈∑à“ –Õâ“π  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß ·≈– ”π—°ß“π‡°…μ√

Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

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

‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡μ√ ·≈–§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

(ÀÕ¡»’≈) ‚√ß‡√’¬π«—¥ ÿ§—π∏»’≈“√“¡ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú
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Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫“ß®“° Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ®√—≈¬“ππ∑å ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ·≈–°“√ª√–ª“∫“ßª–°ß

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

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

∑’Ë≈“°μàÕ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πμ° ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ®π∫√√®∫°—∫§≈Õß ”‚√ß

Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ß“π àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë Ù (ª“°μ–§≈Õß) §≈Õßμ“ªÑÕ¡

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

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ®√—≈¬“ππ∑å ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß Àπà«¬¥—∫‡æ≈‘ß‡∑»∫“≈μ”∫≈∑à“ –Õâ“π

 ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß  ”π—°ß“π‡°…μ√Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß ·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß

Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ° ®π∫√√®∫·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ®√—≈¬“ππ∑å ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫“ß®“° Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

®π∫√√®∫°—∫§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

‚√ß‡√’¬πª√–°Õ∫√“…Æ√å∫”√ÿß
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Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ùı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ú

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ·≈–‚√ß‡√’¬πæ‘∫Ÿ≈ª√–™“πÿ‡§√“–Àå¡‘μ√¿“æ∑’Ë ÒÙÙ

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

Ú.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥Õ“§“√™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑å∑“ß‰°≈∫“ßª–°ß  «π∑’Ëæ—°√‘¡∑“ß

√—™¡—ß§≈“¿‘‡…° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ ·≈–

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

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–ø“°„μâ ‚√ß‡√’¬π«—¥≈à“ß (∫«√«‘∑¬“¬π Û)

«—¥°≈“ß∫“ßª–°ß ·≈–‚√ß‡√’¬π∫“ßª–°ß∫«√«‘∑¬“¬π Û

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

·≈–·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)

Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥§ß§“√“¡ (∫π)

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß‡√’¬π∫“ßª–°ß∫«√«‘∑¬“¬π Û «—¥°≈“ß∫“ßª–°ß ·≈–

‚√ß‡√’¬π«—≤π“≈—¬
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Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’æ—≤π“∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ∂“π’∫”√ÿßæ—π∏ÿå —μ«å∫“ßª–°ß

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

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßæ“π∑Õß¢¬“¬ Ωíòß„μâ

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

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

ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

«—¥∑Õßπæ§ÿ≥ (∫“ß· ¡) ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ß· ¡

Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ 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 ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ò

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πμ°

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

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

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ®√—≈¬“ππ∑å ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ú ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ®π∫√√®∫°—∫§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π’æ—≤π“∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ∂“π’∫”√ÿßæ—π∏åÿ —μ«å∫“ßª–°ß

·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ˜

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

À¡“¬‡≈¢ ˜

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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

©™. ÚÙ

Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßμ—≥±‘°ÿ≈ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß„À¡à Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßμ—≥±‘°ÿ≈ Ωíòß„μâ
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Ù.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡¢μ‡∑»∫“≈μ”∫≈∫“ßª–°ß ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–‡ âπ¢π“π

√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßμ–«—πÕÕ° §≈Õßμ“‡Õ’Ë¬¡

Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–§≈Õßº’¢ÿ¥ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ù.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥§ß§“√“¡ (∫π) ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥∫π çª√–®ßÕπÿ √≥åé

Ù.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ

·≈–∂ππ‡∑»∫“≈ À¡Ÿà Û ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‚©π¥∑’Ë¥‘π‡≈¢∑’Ë ÒÛ˘Û ·≈–‡≈¢∑’Ë Ùı¯

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚©π¥∑’Ë¥‘π‡≈¢∑’Ë ÒˆˆÙ ‡≈¢∑’Ë ÒˆˆÛ ‡≈¢∑’Ë Òˆı˜

‡≈¢∑’Ë Òˆıˆ ‡≈¢∑’Ë Òˆı¯ ‡≈¢∑’Ë Ùıˆ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÒ˘ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÒ¯ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÒÛ

‡≈¢∑’Ë Òˆˆ˘ ‡≈¢∑’Ë Òı˘˘ ‡≈¢∑’Ë Òı˘¯˘ ‡≈¢∑’Ë ÙÒˆ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÙˆ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÙı

‡≈¢∑’Ë ÒˆÙÙ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛÙ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛÛ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛÚ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛÒ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÛ

‡≈¢∑’Ë ÒˆÚ˘ ‡≈¢∑’Ë ÒˆÚ¯ ·≈–‡≈¢∑’Ë ÒˆÚ˜ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß

·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ù.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°„μâ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„μâ

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–‚§√ß°“√™≈ª√–∑“πæ“π∑Õß -

æ“π∑Õß¢¬“¬

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™
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Ù.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°‡Àπ◊Õ

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

‚√ß‡√’¬π∫â“π∑à“¢â“¡ μ—Èßμ√ß®‘μ√ Ò ·≈–«—¥∑à“¢â“¡‡®√‘≠»√—∑∏“

Ù.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ”π—°ß“π‡∑»∫“≈∑à“¢â“¡

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ·¬°∫“ßπ“ - ‡¢â“»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡∫“ßª–°ß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡∫“ßª–°ß °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòß„μâ ·≈–‚©π¥∑’Ë¥‘π‡≈¢∑’Ë ÙÙ¯ ·≈–‡≈¢∑’Ë Ùı¯

Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßª–°ß ·≈–§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‚√ß‡√’¬π§≈Õßæ“π∑Õß ·π«‡¢μπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßª–°ß

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

Ù.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡∫“ßª–°ß °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∂ππ·¬°∫“ßπ“ - ‡¢â“»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡∫“ßª–°ß ø“°„μâ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßμ”À√ÿ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß‡√’¬π§≈Õßμ”À√ÿ (‡¥‘¡) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√

°—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ù.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß≈”À«“¬≈‘ß

Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß≈”À«“¬≈‘ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß‡√’¬πæ‘∫Ÿ≈ª√–™“πÿ‡§√“–Àå¡‘μ√¿“æ∑’Ë ÒÙÙ ·≈–‡ âπ¢π“π

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¢«“ß∫π Ωíòß„μâ §≈Õß≈“¥¢«“ß Ωíòß„μâ ·≈–«—¥æ‘æ‘∏ª√– “∑ ÿπ∑√

(≈“¥¢«“ß)

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

«—¥æ‘æ‘∏ª√– “∑ ÿπ∑√
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¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ©™. ÛÚ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…

À¡“¬‡≈¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßæ√–¬“ ¡ÿ∑√ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

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

ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ©™. ÛÚ ø“°„μâ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ˜ ·≈–∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈ÕßÀÕ¡ ‘π Ωíòßμ–«—πÕÕ° §≈Õß∫“ßæ≈’πâÕ¬ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

§≈Õß©–∫—ß Ωíòß„μâ ·≈–§≈Õßæ√–¬“ ¡ÿ∑√ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

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

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

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

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

ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß≈“¥¢«“ß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥«—¥· π¿Ÿ¥“… ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß

ø“°μ–«—πμ° §≈Õß· π¿Ÿ¥“… Ωíòß‡Àπ◊Õ §≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòß‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬–

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬‡¢â“«—¥· π¿Ÿ¥“…

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πÕÕ°
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ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥· π¿Ÿ¥“…

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–§≈Õß¢ÿ¥ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

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

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ·≈–§≈ÕßÀÕ¡ ‘π Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πÕÕ°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß¢ÿ¥ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π«—¥∑à“ –Õâ“π

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ·≈–°“√ª√–ª“∫“ßª–°ß

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫∂ππ®√—≠¬“ππ∑å

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ

§≈Õß ß¶å Ωíòßμ–«—πÕÕ° §≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ §≈Õßπ‘§¡ “¡ Ωíòßμ–«—πμ° ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

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

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßμ—≥±‘°ÿ≈ Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–§≈Õß °—¥ ’Ë ‘∫ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßªï°°“ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

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

ˆ.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈ÕßÕâÕ¡ Ωíòß„μâ ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“π‡°“–°≈“ß

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈ÕßÕâÕ¡ Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–§≈Õß∫“ß¢â“« Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈ÕßÕâÕ¡‡≈Á° Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈ÕßÕâÕ¡‡≈Á° Ωíòßμ–«—πÕÕ°
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ˆ.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ §≈ÕßÕâÕ¡‡≈Á° Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–Ωíòß„μâ

‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“¥‘π ·≈–«—¥‡¢“¥‘π

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∫“ß¢â“« Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß∫“ßπ“ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß °—¥ ’Ë ‘∫ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßæ√–¬“«‘ Ÿμ√ Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–§≈Õßº’¢ÿ¥ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß °—¥·ª¥ ‘∫ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßªï°°“ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° Ù ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

®π∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥»Ÿπ¬åæ—≤π“°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —μ«åπÈ”™“¬Ωíòß©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

·≈–∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß °—¥·ª¥ ‘∫ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßº’¢ÿ¥ Ωíòß„μâ ·≈–Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß°âπ∫÷Èß Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–§≈Õßªï°°“ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

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

ˆ.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß ”‚√ß Ωíòß„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ
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¥â“π„μâ ®¥§≈Õßμ—≥±‘°ÿ≈ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ˆ.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°§≈Õßμ—≥±‘°ÿ≈ Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πμ° ·≈–‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ı ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

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

˜ı ‡¡μ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–»Ÿπ¬å°“√æ—≤π“°“√

‡æ“–‡≈’È¬ß —μ«åπÈ”™“¬Ωíòß©–‡™‘ß‡∑√“

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‚√ß‡√’¬π∫“ßª–°ß ç∫«√«‘∑¬“¬πé

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

∂ππ “¬ ° ı ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–ø“°‡Àπ◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ø“°μ–«—πμ°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–§≈Õß„À¡à Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ˆ.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß °—¥ ’Ë ‘∫ Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õßº’¢ÿ¥ Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–§≈Õßæ√–¬“«‘ Ÿμ√

Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

ˆ.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∫“ßπ“ß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

§≈Õßæ“π∑Õß¢¬“¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ ‚√ß‰øøÑ“∫“ßª–°ß ·≈– ∂“π’‚∑√§¡π“§¡∑À“√∫“ßª–°ß

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°μ–«—πÕÕ°
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ˆ.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß Ò °Õß°”°—∫°“√ Û

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ «πæ—°√‘¡∑“ß√—™¡—ß§≈“¿‘‡…° ·≈–Õ“§“√™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑å∑“ß‰°≈

∫“ßª–°ß

ˆ.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ §≈ÕßÀ—«®“° Ωíòßμ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬πæ√–æ‘¡≈‡ π’ ·≈–‚√ß‡√’¬π∫“ßª–°ß

ç∫«√«‘∑¬“¬πé

ˆ.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡¢μ‡∑»∫“≈μ”∫≈∫“ßª–°ß ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–·¡àπÈ”

∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õßº’¢ÿ¥ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

ˆ.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ßæ¬“∫“≈∫“ßª–°ß  ∂“π’®à“¬πÈ”∫“ßª–°ß ·≈–°“√ª√–ª“

∫“ßª–°ß

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ˆ.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’æ—≤π“∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ∂“π’∫”√ÿßæ—π∏ÿå —μ«å

∫“ßª–°ß

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

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ
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ˆ.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ

‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ ·≈–Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–≈”√“ß “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ˆ.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßæ“π∑Õß¢¬“¬ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ß· ¡ «—¥∑Õßπæ§ÿ≥ (∫“ß· ¡) ‡ âπ¢π“π

√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß„μâ ∂ππ “¬ ¢ ı ø“°μ–«—πμ° ·≈–§≈Õßæ“π∑Õß

Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ˆ.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥Õà“«‰∑¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥√“ßμ“ Õπ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ˆ.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥√“ßμ“ Õπ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥Õà“«‰∑¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòß„μâ

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

‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™ ø“°„μâ ·≈–ø“°μ–«—πμ°

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

√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ
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ˆ.ÛÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ·≈–∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

ˆ.ÛÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòß„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¢ÿ¥ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

ˆ.ÛÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫Õà“«‰∑¬ ·≈–‡ âπ¢π“π

√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ° ·≈–§≈Õßº’¢ÿ¥ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–Õà“«‰∑¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πμ°

ˆ.ÛÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡∫“ßª–°ß °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

¥â“π„μâ ®¥‚√ß‡√’¬π§≈Õßμ”À√ÿ (‡¥‘¡)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ˆ.Ûı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßæ“π∑Õß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß¢ÿ¥ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß¢ÿ¥ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

˜.Ò  «π∑’Ëæ—°√‘¡∑“ß√—™¡—ß§≈“¿‘‡…°

˜.Ú ‚√ß‡√’¬π§≈Õßμ”À√ÿ (‡¥‘¡)

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

ª√–‡¿∑Õπÿ√—°…åªÉ“‰¡â §◊Õ ‡°“–≈—¥
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˘. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˘.Ú˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°

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

˘.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥ “¡·¬°

˘.Ú ‚√ß‡√’¬π§≈Õß¢«“ß

˘.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥æ‘æ‘∏ª√– “∑ ÿπ∑√

˘.Ù ‚√ß‡√’¬π»√’‡ «° (®‘Í¥ ·®à¡√“…Æ√åÕÿª∂—¡¿å)

˘.ı ‚√ß‡√’¬π§≈Õß®“ß«“ß

˘.ˆ ‚√ß‡√’¬π®—π∑√å‡®√‘≠

˘.˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ß«—«

˘.¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥ ÿ§—π∏»’≈“√“¡

˘.˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥∑à“ –Õâ“π

˘.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“π‡°“–°≈“ß

˘.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π«—¥∫“ß ¡—§√

˘.ÒÚ ‚√ß‡√’¬πª√–°Õ∫√“…Æ√å∫”√ÿß

˘.ÒÛ ‚√ß‡√’¬πæ‘∫Ÿ≈ª√–™“πÿ‡§√“–Àå¡‘μ√¿“æ∑’Ë ÒÙÙ

˘.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“¥‘π

˘.Òı ‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ßº÷Èß

˘.Òˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥≈“¥¬“«

˘.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ß‡°≈◊Õª√–™“√—∞∫”√ÿß

˘.Ò¯ ‚√ß‡√’¬π∫“ßª–°ß ç∫«√«‘∑¬“¬πé

˘.Ò˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥≈à“ß (∫«√«‘∑¬“¬π Û)

˘.Ú ‚√ß‡√’¬π«—≤π“≈—¬

˘.ÚÒ ‚√ß‡√’¬π∫“ßª–°ß∫«√«‘∑¬“¬π Û

˘.ÚÚ ‚√ß‡√’¬πæ√–æ‘¡≈‡ π’

˘.ÚÛ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫π çª√–®ßÕπÿ √≥åé

˘.ÚÙ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫“ß· ¡

˘.Úı ‚√ß‡√’¬π “¡—§§’√“…Æ√å∫”√ÿß

˘.Úˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥ Õß§≈Õß
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˘.Ú˜ ‚√ß‡√’¬π∫â“π ’≈âß

˘.Ú¯ ‚√ß‡√’¬π∫â“π∑à“¢â“¡ μ—Èßμ√ß®‘μ√ Ò

˘.Ú˘ ‚√ß‡√’¬π§≈Õßæ“π∑Õß

Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕ°“√√—°…“

§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §◊Õ

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°‡ âπ·∫àß ‡¢μª°§√Õß√–À«à“ß

®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“°—∫®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√

°—∫√‘¡Ωíòß·¡àπÈ”∫“ßª–°ß Ωíòßμ–«—πμ°

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

°—∫™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬

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

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“°—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√

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

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

ÒÒ.Ò «—¥ ÿ¢“√“ ( “¡·¬°)

ÒÒ.Ú «—¥æ‘æ‘∏ª√– “∑ ÿπ∑√ (≈“¥¢«“ß)

ÒÒ.Û «—¥æ‘¡æ“«“  (‡Àπ◊Õ)

ÒÒ.Ù «—¥· π¿Ÿ¥“…

ÒÒ.ı «—¥Õÿ ¿“√“¡ (∫“ß«—«)

ÒÒ.ˆ «—¥ ÿ§—π∏»’≈“√“¡ (ÀÕ¡»’≈)

ÒÒ.˜ «—¥∑à“ –Õâ“π

ÒÒ.¯ «—¥∫“ß ¡—§√

ÒÒ.˘ «—¥∫“ßº÷Èß

ÒÒ.Ò «—¥‡¢“¥‘π

ÒÒ.ÒÒ «—¥πƒ¿—¬ª√–™“∫”√ÿß

ÒÒ.ÒÚ «—¥≈“¥¬“«

ÒÒ.ÒÛ «—¥∫“ß‡°≈◊Õ

ÒÒ.ÒÙ «—¥À≈àÕ‡®√‘≠√“…Ø√å«√“√“¡
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ÒÒ.Òı «—¥°≈“ß∫“ßª–°ß

ÒÒ.Òˆ «—¥§ß§“√“¡ (∫π)

ÒÒ.Ò˜ «—¥„À¡à ß‡§√“–Àå√“…Æ√å

ÒÒ.Ò¯ «—¥∑Õßπæ§ÿ≥ (∫“ß· ¡)

ÒÒ.Ò˘ «—¥‰μ√ √≥“§¡

ÒÒ.Ú «—¥∑à“¢â“¡‡®√‘≠»√—∑∏“

ÒÒ.ÚÒ «—¥· ¡¢“«‡®√‘≠√“…Æ√å»√—∑∏“√“¡

ÒÒ.ÚÚ «—¥Àß…å∑Õß

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

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

ÒÚ.Ò °“√ª√–ª“∫“ßª–°ß

ÒÚ.Ú ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß Àπà«¬¥—∫‡æ≈‘ß‡∑»∫“≈μ”∫≈∑à“ –Õâ“π  ”π—°ß“π

°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß  ”π—°ß“π‡°…μ√Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß

ÒÚ.Û ß“π àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë Ù (ª“°μ–§≈Õß)

ÒÚ.Ù »Ÿπ¬åæ—≤π“°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —μ«åπÈ”™“¬Ωíòß©–‡™‘ß‡∑√“

ÒÚ.ı Õ“§“√™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑å∑“ß‰°≈∫“ßª–°ß

ÒÚ.ˆ ‚√ß‰øøÑ“∫“ßª–°ß  ∂“π’‚∑√§¡π“§¡∑À“√∫“ßª–°ß

ÒÚ.˜  ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß Ò °Õß°”°—∫°“√ Û

ÒÚ.¯ ‚√ßæ¬“∫“≈∫“ßª–°ß  ∂“π’®à“¬πÈ”∫“ßª–°ß °“√ª√–ª“∫“ßª–°ß

ÒÚ.˘  ∂“π’æ—≤π“∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“  ∂“π’∫”√ÿßæ—π∏ÿå —μ«å∫“ßª–°ß

ÒÚ.Ò °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß

ÒÚ.ÒÒ  ∂“π ß‡§√“–Àå§πæ‘°“√·≈–∑ÿææ≈¿“æ∫“ßª–°ß

ÒÚ.ÒÚ ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“πæ“π∑Õß - æ“π∑Õß¢¬“¬

ÒÚ.ÒÛ  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈∑à“¢â“¡

ÒÚ.ÒÙ »Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡∫“ßª–°ß °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬





1

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡™ÿ¡™π∫“ßª–°ß ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

æ.». ÚııÙ

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

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

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈Õß∫“ß ¡—§√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°μ“¡·π«

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ùı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ù ∫√√®∫°—∫

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,˜ ‡¡μ√

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

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

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππÕπ—πμæ√√§∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡μ√

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

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Û)

√–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ò ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯¯ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ ° Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ®√—≈¬“ππ∑å (∂ππ “¬ § Ú) ‰ª∑“ß

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππÕπ—πμæ√√§∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫

°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππÕπ—πμæ√√§∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò¯ ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

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

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

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

∂ππ “¬ ° ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ´Õ¬æ√–æ‘¡≈‡ π’¬å ‡√‘Ë¡μâπ

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

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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®“°∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…

À¡“¬‡≈¢ ˜ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Òı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

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

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

Û,¯ ‡¡μ√

∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ®√—≈¬“ππ∑å

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

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

Ò, ‡¡μ√ μ—¥ºà“π∂ππ “¬ ¢ Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ù ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ù √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡μ√

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

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

∂ππ “¬ ¢ Û √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡μ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ®√—≈¬“ππ∑å∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Úı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß
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∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ò ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ùı ‡¡μ√

∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Û) √–¬–

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

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

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡μ√

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Úı ‡¡μ√

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ Ú,Òı ‡¡μ√

∂ππ “¬ ¢ ˆ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

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

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

ˆÚ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈Õßæ“π∑Õß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ı ‡¡μ√

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ ı) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™

∂ππ “¬ ¢ ¯ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ ı)

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

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

∂ππ‡°…¡®“μ‘°«≥‘™ √–¬–ª√–¡“≥ ı¯ ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ¢ ˘ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß

∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,˜ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

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

∑“ßÀ≈«ßæ‘‡»…À¡“¬‡≈¢ ˜ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˜ ‡¡μ√

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

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

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

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

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

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

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

μ“¡·π«∂ππ®√—≈¬“ππ∑å √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ú ‡¡μ√

∂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¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

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

Ò,˜ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ©™. ÚÙ

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ò ‡¡μ√

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Û ‰ª∑“ß∑‘»„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ∑“ß‡¢â“«—¥∫“ß ¡—§√

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

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

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Û) √–¬–ª√–¡“≥

Ò,Úı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˜ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Ò

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

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

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥

Ò,ı ‡¡μ√



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ในท้องที่ตําบลพิมพา  ตําบลหนองจอก  ตําบลบางวัว  ตําบลบางสมัคร  ตําบลหอมศีล  ตําบลท่าสะอ้าน 
ตําบลบางเกลือ  ตําบลเขาดิน  ตําบลบางผึ้ง  ตําบลสองคลอง  ตําบลบางปะกง  ตําบลท่าข้าม  อําเภอบางปะกง 
และตําบลคลองประเวศ  ตําบลลาดขวาง  ตําบลแสนภูดาษ  อําเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 




