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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลผึ้งรวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และตําบลดาวเรือง
ตําบลตะกุด ตําบลปากเพรียว ตําบลตลิ่งชัน ตําบลนาโฉง ตําบลปากขาวสาร ตําบลโคกสวาง อําเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือ ชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม
ในบริ เวณแนวเขตตามข อ ๒ ใหสอดคลอ งกับ การพัฒนาระบบเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชน
ที่ดิน โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลอง
กับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร การปกครอง การพาณิชย
และการบริการทางสังคมแกพื้นที่โดยรอบ
(๒) สงเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการใหเพียงพอและไดมาตรฐาน
(๓) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง และรายการประกอบแผนผัง
ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ การใช ประโยชนที่ ดิน ตามแผนผังกํา หนดการใช ประโยชนที่ ดิน ตามที่ได จําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๘ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีแดงและเสนทแยงสีขาว ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดนิ
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง
(๗) โรงฆาสัตว
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(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดิน ริม ฝงแม น้ําปาสักและคลองเพรียว ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําปาสักและคลองเพรียวไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อ
การคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๘ ที่ดิน ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน ปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําปาสัก ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ําปาสักไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๙ ที่ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู อ าศัย หนาแน น มาก ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ การอยูอาศัย การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง
(๙) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๑๐) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๑) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๒) โรงฆาสัตว
(๑๓) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๔) สถาบันการศึกษา
(๑๕) สถาบันศาสนา
(๑๖) กําจัดมูลฝอย
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน คา ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรม
คลัง สิน คา สถาบัน ราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเปน สว นใหญ สํ าหรับ การใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง
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(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
ขอ ๑๒ ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ใหใชประโยชนที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรมที่เปน
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชี
ทายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน คลังสินคา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหา
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่ท่ใี ชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
ขอ ๑๓ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
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(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวน แตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว หรือตึกแถว เวนแตเปนการ
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ถามีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๕) และเพื่อ
การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิช ยกรรมประเภทหองแถว หรือตึกแถวตาม (๗) ดําเนิน การอยูใ น
การจัดสรรที่ดิน เพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่อกิจการดังกลาวรวมกัน
ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใชประโยชนที่ดินริม ฝงแมน้ําปาสัก คลองหวยแร คลองเพรียว และคลองฝงแดงใหมี
ที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําปาสัก คลองหวยแร คลองเพรียว และคลองฝง แดง
ไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่เปนของรัฐ
ใหใชประโยชนที่ดินดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๘.๑ ใหใชประโยชนที่ดินเปนสนามกีฬา
(๒) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๘.๒ หมายเลข ๘.๖ หมายเลข ๘.๗ และหมายเลข ๘.๘ ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อเปนแหลงนันทนาการและรักษาสภาพแวดลอม
(๓) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๘.๓ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนที่ดินไวสําหรับใชวัตถุสรางทาง
(๔) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๘.๔ ใหใชประโยชนที่ดินเปนแหลงน้ําดิบและสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๕) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๘.๕ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการ รักษาสภาพแวดลอม
และเพื่อการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
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ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้ น
และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น
ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี
พ.ศ. 2548

ลําดับที่
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(2) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช
(5) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช
ในไซโล โกดังหรือคลังสินคา
(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(9) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เกษตรกรรม
(11) การฟกไข โดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การฆาสัตว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม และ
บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเขาไมได
(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสี ฝด หรือขัดขาว
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10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําขนมปง หรือขนมเค็ก
(2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ดหรือชิ้น
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช
หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําน้ําเชื่อม
(7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(10) การทําไอศกรีม
13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(6) การทําน้ํามันสลัด
(7) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(8) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง
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20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําน้ําดื่ม
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น
ที่คลายคลึงกัน
(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง
บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก
หรือตบแตงสิ่งพิมพ
61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ
และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแตงดังกลาว
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ สําหรับใชในการ
กอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
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64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(13) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต
เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต
หรือ เครื่องกังหันดังกลาว
66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชใน
การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องจักรดังกลาว
69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ
ทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใชในเครื่องการคํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง
อิเลคทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใช
ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา
ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเท
อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น
เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ
เครื่องสงกําลังกล (เครื่องยก) ปนจั่น ลิฟท บันไดเลื่อน รถบรรทุก
รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ
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(stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑน้นั ตองไมใชพลังงานไฟฟา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ
ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนต
ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา
เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟา
72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป
เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทป
แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง
สัญญานหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัว
กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร
หรือคอนเดนเซอรอิเลกทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electornic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือ
ชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
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73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟา
ที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อน ที่ขับเคลื่อน
ดวยแรงคน หรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ
วิทยาศาสตร หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ
วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ
กะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(5) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ
หรือเหรียญอื่น ๆ

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช
ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(4) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด
แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง หรือไฟฟา กลองยาสูบหรือ
กลองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่อง
โฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils)
90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การบรรจุสินคาทั่วไป
92 โรงงานหองเย็น
93 โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ
ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ
สวนประกอบของยานดังกลาว

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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1
√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß
„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß √–∫ÿ√’
æ.». ÚıÙ¯
∂ππµ“¡·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß·∫àß‡ªìπ Ù ¢π“¥ §◊Õ
Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß ÒÚ. ‡¡µ√ ®”π«π Ú “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ·∫∫ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ Ù ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ù
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ú) µ—¥°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ù ‰ª∑“ß∑‘»
µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡∑»∫“≈ Ù √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√
∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ ´Õ¬ Ò
‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ (∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫
∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢µ∑“ß Òˆ. ‡¡µ√ ®”π«π ˆ “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªì π ∂ππ‡¥‘ ¡ ‰¡à ª √“°Ø™◊Ë Õ °”Àπ¥„Àâ ¢ ¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬
ß Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú
‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ú √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡µ√ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥
ˆÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ù ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò
‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ù √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ú ‡¡µ√
∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ò ∫√√®∫°—∫
∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ (∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò
√–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ·≈–‰ª∑“ß
∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Û
∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ß Û
√–¬–ª√–¡“≥ ˜ˆ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ¢ Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ‘™¬— √≥√ß§å ß§√“¡ ‡√‘¡Ë µâπ®“°
∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ ° Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ò)
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∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªì π ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ °à Õ √â “ ß„À¡à ‡ √‘Ë ¡ µâ π ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ Û
∫√‘‡«≥ ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß ı ∑’Ë∫√‘‡«≥
Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ı ∫√√®∫°—∫∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ (∂ππ “¬ ß Ù) ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«
∂ππ “¬ ß ı √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Û ‡¡µ√
∂ππ “¬ ¢ ı ‡ªì π ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ °à Õ √â “ ß„À¡à ‡ √‘Ë ¡ µâ π ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ Ú
∫√‘‡«≥ ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß ı ∑’Ë∫√‘‡«≥
Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß ı ∫√√®∫°—∫∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ (∂ππ “¬ ß Ù) ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«
∂ππ “¬ ß ı √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÒÚ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ¢ ˆ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
(∂ππ “¬ § Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬
§ Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ò)
√–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ûı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫
∂ππ “¬ § ˘ ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ‡≈’¬Ë ß‡¡◊Õß
¥â“πµ–«—πÕÕ°) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § ˘ √–¬–ª√–¡“≥ ÙÛ ‡¡µ√
Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π Ò “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑»∫“≈ ı ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ Ù
(∂ππ “¬ § ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ıÛ ‡¡µ√
®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú ‰ª∑“ß
∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ú √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√
∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß
§◊Õ ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ´Õ¬ ÚÛ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡∑»∫“≈ ı (∂ππ “¬ § Ò) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ
‡∑»∫“≈ ı (∂ππ “¬ § Ò) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÚı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
µ“¡·π«∂ππ‡∑»∫“≈ ı (∂ππ “¬ § Ò) √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò˜ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ´Õ¬ ÚÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√
®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ´Õ¬ ÚÛ
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√

3
∂ππ “¬ § Ù ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ß Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥
Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
µ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù¯ ‡¡µ√
®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Û ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Û ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò
(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ “¬ ß Û √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√
∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑»∫“≈ Ù ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ
‡∑»∫“≈ Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑»∫“≈ Ù µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ú)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡∑»∫“≈ Ù √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ
√–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ò ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“π
µ–«—πÕÕ°)
∂ππ “¬ § ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ ´Õ¬ Ò
‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡√–¬–ª√–¡“≥
ÒÚ ‡¡µ√
∂ππ “¬ § ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡∑»∫“≈ ˆ ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∫√‘‡«≥∑’∂Ë ππ ¥ÿ ∫√√∑—¥ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ú (∂ππ¡‘µ√¿“æ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ıÚ ‡¡µ√
∂ππ “¬ § ¯ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑»∫“≈ Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)
√–¬–ª√–¡“≥ ÒÛ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥ ıˆ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ò ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥
Ú¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ò ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥
Òı ‡¡µ√
∂ππ “¬ § ˘ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Úı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“π
µ–«—πÕÕ°) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºààπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“πµ–«—πÕÕ°) µ—¥°—∫
∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò
(µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“πµ–«—πÕÕ°)
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∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ (∂ππ “¬ ¢ Û) ∫√√®∫°—∫
∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«
∂ππ‡¥‘¡®π ¥ÿ ·π«∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò ‡¡µ√ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ˆ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬
§ ˘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ “¬ § ˘ √–¬–ª√–¡“≥ ÙÛ ‡¡µ√
Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ®”π«π ı “¬¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’∂Ë ππ‡∑»∫“≈ ı
(∂ππ “¬ § Ò) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
(∂ππ “¬ § Ú) ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ú ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ú √–¬–ª√–¡“≥
Û ‡¡µ√
∂ππ “¬ ß Ú ‡ªì π ∂ππ‡¥‘ ¡ ‰¡à ª √“°Ø™◊Ë Õ °”Àπ¥„Àâ ¢ ¬“¬‡¢µ∑“ß·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“πµ–«—πÕÕ°)
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò
(µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“πµ–«—πÕÕ°) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò
(µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“πµ–«—πÕÕ°) √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»„µâ√–¬–ª√–¡“≥
Ò,Ú ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò)
∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò
√–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»„µâ√–¬–ª√–¡“≥ ˜Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Û
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ß Û ∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ ß Û √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√
∂ππ “¬ ß Û ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ´Õ¬ ÚÛ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)
√–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÙÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫
∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò)
∫√√®∫°—∫∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡∑»∫“≈ Ù (∂ππ “¬ § ı)
√–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√
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∂ππ “¬ ß Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÒ
‡√‘Ë¡µâπ®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π∑‘»µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
√–¬–ª√–¡“≥ Ú,ˆ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ß ı ‡ªì π ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ °à Õ √â “ ß„À¡à · ≈–∂ππ‡¥‘ ¡ ‰¡à ª √“°Ø™◊Ë Õ
°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ (∂ππ “¬ ß Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππæ‘™—¬√≥√ß§å ß§√“¡ µ—¥°—∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π “¬„À≠à‡ “‰Àâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππæ‘™¬— √≥√ß§å ß§√“¡ (∂ππ “¬ ß Ù) √–¬–ª√–¡“≥ ˜Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
√–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥
ˆÚ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ—¥°—∫§≈Õß ßà πÈ”™≈ª√–∑“π “¬„À≠à‡ “‰Àâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∑“ß√∂‰ø “¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
√–¬–ª√–¡“≥ ¯Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫§≈Õß ßà πÈ”™≈ª√–∑“π “¬„À≠à
§≈Õß‡æ√’¬« ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π “¬„À≠à‡ “‰Àâ ∫√√®∫°—∫§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à
§≈Õß‡æ√’¬« ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π “¬„À≠à§≈Õß‡æ√’¬« √–¬–ª√–¡“≥
¯Û ‡¡µ√ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ù¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò
(µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“πµ–«—πµ°) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß
¥â“πµ–«—πµ°) µ—¥°—∫§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π “¬„À≠à§≈Õß‡æ√’¬« ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß¥â“πµ–«—πµ°) √–¬–ª√–¡“≥ ˜Û ‡¡µ√
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