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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

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  ในท้องที่ตําบลเบตง  ตําบลยะรม  และตําบลธารน้ําทิพย์

อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต   รวมทั้ งส่ ง เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   
โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  และการปกครองในระดับอําเภอ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอนุภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  ให้สอดคล้องกับการ

ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจในอนาคต 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดงและเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๕) โรงฆ่าสัตว์ 
(๖) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  

และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตาม

สภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
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(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใชไ้ด้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

  

(๙) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น
ส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหนา่ยอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๔) สถาบันศาสนา 
(๑๕) กําจัดมูลฝอย 
(๑๖) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกอ่ืน ๆ  
ที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
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(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่

เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถวตาม  (๙ )  
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ให้นําความในข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตาม
สภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

      ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได ได ได ได ได ได

      เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได

้

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุหนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

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

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือ ได ได

      พืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได

      หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ ได ได

      เมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได

่

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได ได ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได ได

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําเบียร ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน

(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๔) การพิมพสิ่งทอ ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก ได ได ได ได ได

ยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือ

เสนใย

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใด 

่ ้

ชนบทและเกษตรกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง ได ได ได

      ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

      หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว

      หรือวัสดุอื่น

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



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ได ได

      ที่คลายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได ได

      หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได ได

่ ่ ่ ่

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย หมายเหตุ

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

      สิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช

หรือสัตว (Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา ได ได ได ได

      ในสวนยางหรือปา

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใช ได ได

      การทําในสวนยางหรือปา

(๓) การทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ํา หรือ ได

่ ่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

      การทํายางใหเปนรูปแบบอื่นใดที่คลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ

(๔) การทําผลิตภัณฑยางนอกจากที่ระบุไวในลําดับที่ ๕๑ จากยาง ได ได

      ธรรมชาติหรือยางสังเคราะห

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือ ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ ได ได ได

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือ

ยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได ได

      หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได ได ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได ได ได ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง

สวนประกอบหรอือุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง

้ ่ ้

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต ได ได ได ได ได

เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต

หรือเครื่องกังหันดังกลาว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการ ได ได

กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช

ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

สําหรับปฏิบัติกบัขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา

อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟ

หรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน 

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ ได ได ได ได

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนตไฟฟา

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

่ ่ ่ ่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือ

จําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน

แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ได

บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอด

เอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ดังกลาว

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได ได ได

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ได ได ได ได ได

      ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ

      ควบคุม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว ได ได ได ได ได

       เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ได ได ได ได ได

      หรือโลหะที่มีคา

(๓) การตัด เจียรไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได

่ ่ ่ ่ ่

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได

ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ได ได ได ได

      ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่

      กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได

      ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได

(๒) การบรรจุกาซ ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได ได ได ได

      ของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ ได ได ได ได

      สวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนมิยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ได ได ได ได ได

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม ได ได ได ได ได ได ได

พรม หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมี

การผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง ได

      หรืออัญมณี

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ได

ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใช ได

แลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน

กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ    ลําดับที่              หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                ได                    หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

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

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“

æ.». ÚııÛ

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

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

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

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

Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πμ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬–

Û ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥À¡«¥°“√∑“ß‡∫μß °Õß√âÕ¬μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙı

°Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙ ·≈–‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

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

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

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬–

Û ‡¡μ√

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

 ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥¬–≈“  “¢“‡∫μß

¥â“π„μâ ®¥À¡«¥°“√∑“ß‡∫μß °Õß√âÕ¬μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙı

°Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙ ·≈–‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥À¡«¥°“√∑“ß‡∫μß °Õß√âÕ¬μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙı

°Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙ ‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ∂ππ∫ÿ≠º¥ÿß ø“°„μâ

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

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πÕÕ°

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



2

Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

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

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

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

∂ππ√«¡«‘∑¬å À¡«¥°“√∑“ß‡∫μß °Õß√âÕ¬μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙı °Õß°”°—∫°“√μ”√«®

μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙ ·≈–‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πμ° ∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

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

¥â“π„μâ ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“π‡∫μß ç ÿ¿“æÕπÿ √≥åé ·≈–∂ππ√«¡«‘∑¬å ø“°‡Àπ◊Õ

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

ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ

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

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

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíò ß ‡Àπ◊Õ

·≈–∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πÕÕ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“

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

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å

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

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°‡Àπ◊Õ

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

°—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πÕÕ° ‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß‡∫μß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π

√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°∂ππ°ÿπÿß®πÕß ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ°ÿπÿß®πÕß

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

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

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

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

‚√ß Ÿ∫πÈ” - ‚√ß°√ÕßπÈ”°“√ª√–ª“‡∫μß °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ°ÿπÿß®πÕß ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ°ÿπÿß®πÕß ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ

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

∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°°÷Ëß°≈“ß –æ“π¢â“¡§≈Õß‡∫μß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡μ√

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πμ°

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˆ ‡ âπμ√ß∑’ËμàÕμ√ß®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˆ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ı

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“ ·≈–∂ππ “¬ ¢ ˆ

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

·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æ‡∫μß »Ÿπ¬å°“√»÷°…“·≈–æ—≤π“ªÉ“¥‘∫™◊Èπ

·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢‡∫μß

Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡∫μß ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ ˆ çª√–™“ —πμåé

∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß  ”π—°ß“πª√–ª“‡∫μß ‡ âπμ√ß∑’ËμàÕμ√ß®“°·π«

‡¢μ∑’Ë¥‘π¢Õß ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß·≈– ”π—°ß“πª√–ª“‡∫μß¥â“πμ–«—πÕÕ° ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˜  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡∫μß

·≈– ‚¡ √¢â“√“™°“√Õ”‡¿Õ‡∫μß

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∏√√¡«‘∂’ ø“°μ–«—πμ°  «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

 π“¡°’Ã“‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ„π ø“°μ–«—πμ° ·≈–∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πμ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “¬ ° ÒÒ μ—¥°—∫§≈Õß°“·ªÖ– ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ° ÒÒ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ° ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ÒÒ ‡ âπ¢π“π

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

∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ„π ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ¢¬“ß§å ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ¢¬“ß§å

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°°÷Ëß°≈“ß –æ“π¢â“¡§≈Õß‡∫μß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡μ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“
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¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ı

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß  π“¡°’Ã“‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

·≈–∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πμ° »Ÿπ¬å®—°√°≈‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ√—μπ°‘® ‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ„π ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ÒÒ

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ “¬ ° ÒÒ μ—¥°—∫§≈Õß°“·ªÖ– ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡∂ππ “¬ ° ÒÒ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ„π

ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°μ–«—πμ°

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

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

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

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

·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢μ‡ âπæ√¡·¥π√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫¡“‡≈‡´’¬

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– Ò,˘ı ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–™ÿ¥ªØ‘∫—μ‘°“√æ—≤π“∑’Ë ı˜

√. ı æ—π Ú §à“¬Õ‘ß§¬ÿ∑∏∫√‘À“√

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

·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢μ‡ âπæ√¡·¥π√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫¡“‡≈‡´’¬

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– ˜ ‡¡μ√

Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πμ°

‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ

∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√
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¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢μ

º—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢μ‡ âπæ√¡·¥π√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫¡“‡≈‡ ’́¬ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– Ò,˘ı ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß°“·ªÖ– Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ‡¢μæ√¡·¥π√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫¡“‡≈‡´’¬

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– ˜ ‡¡μ√

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

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ΩÉ“¬ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ·≈–

∂ππ “¬ ¢ Û ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂πππ§√“™∫”√ÿß ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– «π¡À“¥‰∑¬ Ò ªï

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√«¡«‘∑¬å ø“°„μâ ‚√ß‡√’¬π∫â“π‡∫μß ç ÿ¿“æÕπÿ √≥åé

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥»“≈“ª√–™“§¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“π‡∫μß ç ÿ¿“æÕπÿ √≥åé

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂πππ§√“™∫”√ÿß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°μ–«—πÕÕ°

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
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Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„μâ

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

ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ú

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

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíò ß„μâ ·≈–

∂πππ§√“™∫”√ÿß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂πππ§√“™∫”√ÿß ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ§ß§“ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‚√ßæ¬“∫“≈‡∫μß

¥â“π„μâ ®¥‚√ßæ¬“∫“≈‡∫μß ·≈–‚√ß‡√’¬π®ßΩ“¡Ÿ≈π‘∏‘ (‡Õ°™π)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß‡√’¬π®ßΩ“¡Ÿ≈π‘∏‘ (‡Õ°™π)

Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ßæ¬“∫“≈‡∫μß

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ§™ƒ∑∏‘Ï ø“°„μâ·≈–ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ√—μπ°‘®

ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥æÿ∑∏“∏‘«“  ·≈–‚√ß‡√’¬π®ßΩ“¡Ÿ≈π‘∏‘ (‡Õ°™π)

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ
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¥â“πμ–«—πμ° ®¥ «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß  π“¡°’Ã“‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

·≈–∂ππæß»å»—°¥‘Ï ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°„μâ æ‘æ‘∏¿—≥±å®”≈Õß«‘∂’™’«‘μ™ÿ¡™π

Õ”‡¿Õ‡∫μß  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡∫μß  ∂“πæ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π®—ßÀ«—¥¬–≈“

 “¢“Õ”‡¿Õ‡∫μß  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥‡∫μß ·≈–∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬åÕ”‡¿Õ‡∫μß

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∏√√¡«‘∂’ ø“°μ–«—πμ°

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

 ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡∫μß ·≈– ‚¡ √¢â“√“™°“√Õ”‡¿Õ‡∫μß

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

∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ·≈– ”π—°ß“πª√–ª“‡∫μß

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

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ©“¬“™«≈‘μ ø“°„μâ ·≈–∂ππ¿—°¥’¥”√ß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππæß»å»—°¥‘Ï ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππæß»å»—°¥‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ  «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

·≈– π“¡°’Ã“‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ∏√√¡«‘∂’ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù ç°“·ªÖ–ŒŸ≈Ÿé

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

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

μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√

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

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

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

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¿“æ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°
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Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ ÿ¿“æ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂πππ§√“™∫”√ÿß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ§ß§“ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ√—μπ°‘® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥¨“ªπ ∂“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√—μπ‡ ∂’¬√ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ®—π∑‚√∑—¬ ø“°μ–«—πμ° ∂ππ “¬ ° ¯ ø“°‡Àπ◊Õ

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ√—μπ‡ ∂’¬√ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å ø“°„μâ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∫μß ç«’√–√“…Æ√åª√– “πé

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°
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Û.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–¡— ¬‘¥°≈“ß‡∫μß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ®‘√®‘π¥“ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥¨“ªπ ∂“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

¥â“π„μâ ®¥∂ππ√—μπ°‘® ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‚√ß Ÿ∫πÈ” - ‚√ß°√ÕßπÈ”°“√ª√–ª“‡∫μß °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°μ–«—πμ° ¥à“π»ÿ≈°“°√‡∫μß ¥à“πμ√«®

§π‡¢â“‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥¬–≈“ ·≈–‡√◊Õπ®”‡∫μß

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ®‘√®‘π¥“ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°‡Àπ◊Õ

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

Û.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√—μπ°‘® ø“°„μâ ·≈–»“≈®—ßÀ«—¥‡∫μß

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ§™ƒ∑∏‘Ï ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ§™ƒ∑∏‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ¿—°¥’¥”√ß§å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππÕ¡√ƒ∑∏‘Ï ø“°μ–«—πμ°
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Û.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππÕ¡√ƒ∑∏‘Ï ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ©“¬“™«≈‘μ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ∏√√¡«‘∂’ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

ª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈– ∂“π∫√‘°“√ §◊Õ

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

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

Û ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ‡ªìπ√–¬– Ù ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√ °—∫‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°∂ππ

 “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å

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

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫‡ âπμ—Èß©“°°—∫‡ âπμ√ß

∑’Ë≈“°®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫

°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ªìπ√–¬– Òı ‡¡μ√

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ‡ªìπ√–¬– Ù ‡¡μ√

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

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

‡©æ“–°‘® §◊Õ

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°„μâ

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ¯
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ˆ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

®—ßÀ«—¥¬–≈“

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πμ° ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å

ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡μ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ¢¬“ß§å

À¡«¥°“√∑“ß‡∫μß °Õß√âÕ¬μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙı °Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙ

·≈–‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

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

‡ âπμ√ß∑’ËμàÕμ√ß®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ√«¡«‘∑¬å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°

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

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “¬ ° ı ‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πÕÕ°

·≈–Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

®—ßÀ«—¥¬–≈“

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢μ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“ ·≈–·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“

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

∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πÕÕ° À¡«¥°“√∑“ß‡∫μß °Õß√âÕ¬μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙı

°Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙ ·≈–‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

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

 ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥¬–≈“  “¢“‡∫μß ‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ¢¬“ß§å

‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫
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°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– Û ‡¡μ√ ·≈–∂ππ ÿ¢¬“ß§å

ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ

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

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

°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°°÷Ëß°≈“ß –æ“π¢â“¡§≈Õß‡∫μß

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡μ√ ‡ âπ¢π“π

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ı ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

∂ππ “¬ § ı ·≈–·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“

ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡∫μß Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡∫μß Ωíò ßμ–«—πμ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ° ®π∫√√®∫°—∫∂ππ°ÿπÿß®πÕß

ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ°ÿπÿß®πÕß ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ°ÿπÿß®πÕß ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡μ√ ∂ππ°ÿπÿß®πÕß ø“°μ–«—πμ°

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ¢¬“ß§å

¥â“π„μâ ®¥«‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æ‡∫μß »Ÿπ¬å»÷°…“·≈–æ—≤π“ªÉ“¥‘∫™◊Èπ

»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢‡∫μß ∂ππ “¬ § Û ø“°μ–«—πμ° ∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°μ–«—πμ° ‚√ß‡√’¬π

‡∑»∫“≈ Ò ç∫â“π°“·ªÖ–é ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ‡¢μ‡ âπæ√¡·¥π√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫¡“‡≈‡´’¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– Ò,˘ı ‡¡μ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ¢¬“ß§å
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‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ

‡¢μ‡ âπæ√¡·¥π√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫¡“‡≈‡ ’́¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å

‡ªìπ√–¬– ˜ ‡¡μ√ ‚§√ß°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®‡¡◊Õß™“¬·¥π ·≈–¥à“πæ√¡·¥π‡∫μß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ·π«‡¢μªÉ“ ß«π·Ààß™“μ‘

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

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

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

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ

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

ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ ·≈–‡ âπμ√ß∑’ËμàÕμ√ß®“°‡ âπ¢π“π

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

Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ

ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°°÷Ëß°≈“ß –æ“π¢â“¡§≈Õß‡∫μß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡μ√

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

·≈–§≈Õß‡∫μß Ωíòßμ–«—πμ°·≈–Ωíòß„μâ

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

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

®π∫√√®∫°—∫§≈Õß°“·ªÖ–

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß°“·ªÖ– Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ° ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ° ÒÒ

ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ÒÒ μ—¥°—∫§≈Õß°“·ªÖ– ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«

∂ππ “¬ ° ÒÒ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ÒÒ

‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ„π ‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡μ√
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°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ√—μπ°‘® ‡ âπ¢π“π√–¬– ˆ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ı ‡ âπμ√ß∑’ËμàÕμ√ß

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ ˆ

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

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

∂ππ “¬ ¢ ˜

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ÒÒ ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πμ°

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° ÒÒ μ—¥°—∫§≈Õß°“·ªÖ– ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ° ÒÒ

‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√ ·≈–∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß°“·ªÖ– Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß°“·ªÖ– Ωíòßμ–«—πÕÕ°

ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ ‡ âπ¢π“π√–¬– ˘ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

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

·≈–Ωíòß„μâ

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

‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“

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

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

·π«‡¢μªÉ“ ß«π·Ààß™“μ‘ ªÉ“‡∫μß

¥â“πμ–«—πμ° ®¥¥à“πæ√¡·¥π‡∫μß ∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ ‡ âπμ—Èß©“°°—∫

∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢μ‡ âπæ√¡·¥π

√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫¡“‡≈‡´’¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– ˜ ‡¡μ√

‰ª∑“ß∑‘»„μâ ®π∫√√®∫§≈Õß°“·ªÖ– §≈Õß°“·ªÖ– Ωíòß„μâ ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ø“°„μâ

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ‡¢μ‡ âπæ√¡·¥π√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬

°—∫¡“‡≈‡ ’́¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‡ªìπ√–¬– Ò,˘ı ‡¡μ√

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı ´÷Ëß°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ßÕàÕπ À¡“¬‡≈¢ ¯.¯

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

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

˜.Ò ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡§≈Õß‡∫μß Ωíòß‡Àπ◊Õ·≈–Ωíòß„μâ „π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√

°—∫√‘¡§≈Õß‡∫μß ´÷Ëß‡√‘Ë¡μâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë§≈Õß‡∫μß∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«§≈Õß‡∫μß ®π‰ª∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬–

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

˜.Ú  «π “∏“√≥–‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß·≈– π“¡°’Ã“‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

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

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

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û (∫â“π°ÿπÿß®πÕß)

¯.Ú ‚√ß‡√’¬π∫â“π‡∫μß ç ÿ¿“æÕπÿ √≥åé

¯.Û ‚√ß‡√’¬π∫â“π‡∫μß ç ÿ¿“æÕπÿ √≥åé

¯.Ù ‚√ß‡√’¬π‡∫μß ç«’√–√“…Æ√åª√– “πé

¯.ı ‚√ß‡√’¬π®ßΩ“¡Ÿ≈π‘∏‘ (‡Õ°™π)

¯.ˆ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ ˆ çª√–™“ —πμåé

¯.˜ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò ç∫â“π°“·ªÖ–é

¯.¯ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú ç∫â“π°“·ªÖ–°ÕμÕé

¯.˘ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù ç°“·ªÖ–ŒŸ≈Ÿé

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ ı çª√–™“Õÿ∑‘»é

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

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

˘.Ò ªÉ“™â“ “∏“√≥– (°Ÿ‚∫√å) ‚μä–‡¡°Õß

˘.Ú ªÉ“™â“ “∏“√≥– (°Ÿ‚∫√å) À¡Ÿà Ù

˘.Û ¨“ªπ ∂“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

˘.Ù «—¥æÿ∑∏“∏‘«“ 

˘.ı ¡— ¬‘¥°≈“ß‡∫μß

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

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

Ò.Ò  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥¬–≈“  “¢“‡∫μß
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Ò.Ú À¡«¥°“√∑“ß‡∫μß °Õß√âÕ¬μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙı °Õß°”°—∫°“√

μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÙÙ ·≈–‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

Ò.Û  ∂“π’∑«π —≠≠“≥‡¢“°ÿπÿß®πÕß‡∫μß

Ò.Ù ‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

Ò.ı ΩÉ“¬ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

Ò.ˆ «‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æ‡∫μß »Ÿπ¬å°“√»÷°…“·≈–æ—≤π“ªÉ“¥‘∫™◊Èπ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√

 “∏“√≥ ÿ¢‡∫μß

Ò.˜ »“≈“ª√–™“§¡

Ò.¯  «π¡À“¥‰∑¬ Ò ªï

Ò.˘ ‚√ßæ¬“∫“≈‡∫μß

Ò.Ò ‚√ß Ÿ∫πÈ” - ‚√ß°√ÕßπÈ”°“√ª√–ª“‡∫μß °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

Ò.ÒÒ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡∫μß

Ò.ÒÚ ¥à“π»ÿ≈°“°√‡∫μß ¥à“πμ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥¬–≈“ ·≈–‡√◊Õπ®”‡∫μß

Ò.ÒÛ  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß·≈– ”π—°ß“πª√–ª“‡∫μß

Ò.ÒÙ »“≈®—ßÀ«—¥‡∫μß

Ò.Òı ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™πÕ”‡¿Õ‡∫μß

Ò.Òˆ æ‘æ‘∏¿—≥±å®”≈Õß«‘∂’™’«‘μ™ÿ¡™πÕ”‡¿Õ‡∫μß ·≈– ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡∫μß

·≈– ∂“πæ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π®—ßÀ«—¥¬–≈“  “¢“Õ”‡¿Õ‡∫μß

Ò.Ò˜  ”π—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥‡∫μß·≈–∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬åÕ”‡¿Õ‡∫μß

Ò.Ò¯  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡∫μß ·≈– ‚¡ √¢â“√“™°“√Õ”‡¿Õ‡∫μß

Ò.Ò˘  ”π—°ß“π‰øøÑ“Õ”‡¿Õ‡∫μß

Ò.Ú »Ÿπ¬å®—°√°≈‡∑»∫“≈‡¡◊Õß‡∫μß

Ò.ÚÒ ‚§√ß°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®‡¡◊Õß™“¬·¥π

Ò.ÚÚ ™ÿ¥ªØ‘∫—μ‘°“√æ—≤π“∑’Ë ı˜ √.ı æ—π Ú §à“¬Õ‘ß§¬ÿ∑∏∫√‘À“√

Ò.ÚÛ ¥à“πæ√¡·¥π‡∫μß
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“

æ.». ÚııÛ

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

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

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

·≈–∂ππ¡ß§≈«‘∂’ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ “∏“√≥–

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

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

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

∂ππ¡ß§≈«‘∂’®π∫√√®∫°—∫∂ππ§ß§“

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

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å (∂ππ “¬ § Ù) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ú √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡μ√

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

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

ÛÚ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¿“æ

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

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

∂πππ§√“™∫”√ÿß ‰ª∑“ß∑‘»„μâ·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å

(∂ππ “¬ § Ù)

∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππÕ√√∂‡«∑’ (∂ππ “¬ ° ˜) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ “¬ ¢ ı ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ı μ—¥°—∫§≈Õß‡∫μß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«

∂ππ “¬ ¢ ı √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√

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

(∂ππ “¬ ° ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππÕ√√∂‡«∑’ (∂ππ “¬ ° ˜) μ—¥°—∫∂ππªî¬“ππ∑åæß»å



2

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

Ò ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ÒÛ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ Ò˜ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππªî¬“ππ∑åæß»å (∂ππ “¬ ° ¯) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππÕ√√∂‡«∑’

(∂ππ “¬ ° ˜) ∫√√®∫°—∫∂ππªî¬“ππ∑åæß»å (∂ππ “¬ ° ¯) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°μ“¡·π«

∂ππªî¬“ππ∑åæß»å (∂ππ “¬ ° ¯) √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

√–¬–ª√–¡“≥ ÒÛ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å (∂ππ “¬ ° ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å

(∂ππ “¬ ° ı) ∫√√®∫°—∫∂ππÕ√√∂‡«∑’ (∂ππ “¬ ° ˜) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«

∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å (∂ππ “¬ ° ı) √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√

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

∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å (∂ππ “¬ ° ı) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ ÿ¢¬“ß§å (∂ππ “¬ ¢ ˜)

∂ππ “¬ ° ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππªî¬“ππ∑åæß»å ‡√‘Ë¡μâπ®“°

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

Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ˆ ∫√√®∫°—∫∂ππÕ√√∂‡«∑’ (∂ππ “¬ ° ˜) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ·≈–

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ° ˆ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√

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

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

∂ππ ÿ¢¬“ß§å (∂ππ “¬ ¢ ˜)

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

·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡√‘Ë¡μâπ®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ§≈Õß°“·ªÖ–

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

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

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

∂ππ “¬ ° ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ„π ‡√‘Ë¡μâπ

®“°∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ (∂ππ “¬ ¢ ¯) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÒÙ ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ˆ

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

‡√‘Ë¡μâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕμ—¥°—∫∂ππÕ—¬‡¬Õ√å‡∫Õ√å®—ß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–

∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ¬≈. ˆÚ ®π∫√√®∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ°
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Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢μ∑“ß Òˆ. ‡¡μ√ ®”π«π Ò  “¬ ¥—ßπ’È

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú ∫√√®∫°—∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π∑‘»μ–«—πμ° ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

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

Ò, ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¿“æ

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

ı ‡¡μ√

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

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

Ùı ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¿“æ (∂ππ “¬ ° Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ¿“æ (∂ππ “¬ ° Ú)

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

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

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

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

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

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

ÛÛ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å (∂ππ “¬ ° ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å

(∂ππ “¬ ° ı) ∫√√®∫°—∫∂ππÕ√√∂‡«∑’ (∂ππ “¬ ° ˜) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«

∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å (∂ππ “¬ ° ı) √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√

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

∂ππ ÿ¢¬“ß§å (∂ππ “¬ § Ù) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂πππ§√“™∫”√ÿß

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

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

¯ ‡¡μ√ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂πππ§√“™∫”√ÿß

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ§ß§“ (∂ππ “¬ ¢ Û) ∫√√®∫°—∫∂πππ§√“™∫”√ÿß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂πππ§√“™∫”√ÿß √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡μ√

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥
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ıı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å (∂ππ “¬ ° ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å

(∂ππ “¬ ° ı) ∫√√®∫°—∫∂ππÕ√√∂‡«∑’ (∂ππ “¬ ° ˜) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«

∂ππª√–™“∏‘ªíμ¬å (∂ππ “¬ ° ı) √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√

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

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

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

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

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

√–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡μ√ μ—¥°—∫∂ππ

°“·ªÖ–°ÕμÕ„π (∂ππ “¬ ° ÒÒ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈Õß°“·ªÖ– μ—¥°—∫∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ„π

(∂ππ “¬ ° ÒÒ) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ„π (∂ππ “¬ ° ÒÒ) √–¬–ª√–¡“≥

˘ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

μ“¡·π«∂ππ ÿ¢¬“ß§å √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡μ√

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

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

ˆı ‡¡μ√

∂ππ “¬ ¢ ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ¬≈. ˆÚ

(∂ππ “¬ ° ÒÚ) ·≈–∂ππÕ—¬‡¬Õ√å‡∫Õ√å®—ß (∂ππ “¬ ¢ Ò)

∂ππ “¬ ¢ ˘ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ¬≈. ˆÚ

(∂ππ “¬ ° ÒÚ) ·≈–∂ππÕ—¬‡¬Õ√å‡∫Õ√å®—ß (∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–

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

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ı ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ¬≈. ˆÚ

(∂ππ “¬ ° ÒÚ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∫√√®∫°—∫∂ππÕ—¬‡¬Õ√å‡∫Õ√å®—ß

(∂ππ “¬ ¢ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ¬≈. ˆÚ

(∂ππ “¬ ° ÒÚ) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆ ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππÕ—¬‡¬Õ√å‡∫Õ√å®—ß ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ ¬≈. ˆÚ (∂ππ “¬ ° ÒÚ)

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

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

∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“π‡Àπ◊Õ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ¢¬“ß§åμ—¥°—∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

μ“¡·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡μ√

®π∫√√®∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ°μ—¥°—∫

§≈Õß‡∫μß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡ √–¬–ª√–¡“≥

Û,˜ı ‡¡μ√

∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡

¥â“πμ–«—πμ° ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ°μ—¥°—∫§≈Õß‡∫μß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ú ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–

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

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

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡μ√ ®π∫√√®∫·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ°μ—¥°—∫§≈Õß‡∫μß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«‡¢μ

º—ß‡¡◊Õß√«¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,˘ ‡¡μ√

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

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°“·ªÖ–°ÕμÕ (∂ππ “¬ ¢ ¯) ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ¢¬“ß§å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

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

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

·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ°μ—¥°—∫§≈Õß‡∫μß

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆ ‡¡μ√

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

∂ππ§ß§“ (∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß∑‘»„μâ·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®πμ—¥°—∫§≈Õß‡∫μß

∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ√—μπ°‘®·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÙˆÚ ‡√‘Ë¡μâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ§ß§“∫√√®∫°—∫∂ππ√—μπ°‘® ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

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