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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครนายก
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ แ ละเสรีภ าพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใ ชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลพรหมณี ตําบลบานใหญ ตําบลทาชาง
ตําบลนครนายก และตําบลวังกระโจม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายในแนวเขตตาม
แผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนใ น
ทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมใน
บริเวณแนวเขตตามขอ ๒ ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ขอ ๔ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช
ประโยชนที่ดิน โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
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สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาชุม ชนเมือ งใหเปน ศูน ยกลางการบริหาร การปกครอง การศึกษา
และการคมนาคมและการขนสงของจังหวัดนครนายก
(๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัยและพาณิช ยกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัวของ
ชุมชน และระบบเศรษฐกิจ
(๓) สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใ ช
วัตถุดิบในทองถิ่น
(๔) ส ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสภาพแวดล อ มที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ปกรรม
ประวัติศาสตร โบราณคดี และหัตถกรรมที่เปนเอกลักษณของจังหวัดนครนายก
(๕) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอและได
มาตรฐาน
(๖) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนสง และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดิน ตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๖ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๙ ที่กําหนดไวเป น สีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนทีด่ นิ
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดนิ ประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใ ชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุก ร แพะ แกะ หาน เป ด ไก งู จระเข หรือสั ตวปาตาม
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทอาคารขนาดใหญ
(๘) โรงฆาสัตวเวนแตที่ประกอบการโดยหนวยงานของรัฐ
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(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวน แตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใ ชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตาม
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทอาคารขนาดใหญ
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ใหใ ชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิช ยกรรม การอยูอาศัย สถาบั น ราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดิน เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใ ชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตาม
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทอาคารขนาดใหญ
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่เปน
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชี
ทายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน คลังสินคา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละ
ยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทอาคารขนาดใหญ
(๘) สถานที่สงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๙) สถานที่สงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ และสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก าร ร า นจํ า หน า ยก า ซ สถานที่ ใ ช ก า ซ และสถานที่ จํ า หน า ย
อาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทอาคารขนาดใหญ
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว เวนแตเปนการ
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๗)
และเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม (๙) ดําเนินการใน
โครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ใหใชประโยชนที่ดิน เพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกิน รอยละหาของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนัน ทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเปนของรัฐ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
และกําจัดมูลฝอย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน
ที่ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อเกี่ ย วข อ งกับ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม การอยู อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทอาคารขนาดใหญ
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ที่ดิน ประเภทนี้ บริเวณหมายเลข ๖.๑ ใหใ ชประโยชน ที่ดิ น เพื่ อเป น แหลง นัน ทนาการ
การรักษาสภาพแวดลอม สภาพภูมิทัศนของเมืองและการทองเที่ยว บริเวณหมายเลข ๖.๑๐ กับบริเวณ
หมายเลข ๖.๑๓ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนแหลงพักผอนหยอ นใจและสวนสุขภาพและบริเวณ
หมายเลข ๖.๑๕ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนสนามกีฬาและการพักผอนหยอนใจ
ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น
ขอ ๑๖ ใหโรงงานจําพวกที่ ๓ ในลําดับที่ ๘ (๒) ตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการอยูในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
และยังประกอบกิจการอยูในปจจุบัน ขยายพื้นที่โรงงานเฉพาะพื้นที่ที่ใชในการผลิตไดอีกไมเกินหนึ่ง
เทาของพื้นที่โรงงานเดิมที่ใชในการผลิต พื้นที่โรงงานที่ขยายตองเปนพื้นที่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือ
ติดตอกันกับที่ดินอันเปน ที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ครอบครองในที่ดินกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หรือเปนพื้นที่ในที่ดินที่เคยเปนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองของเจาของโรงงานเดิมอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

2 โรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(11) การฟกไขโดยใชตูอบ
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(7) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน
ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม
และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเขาไมได
(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ลําดับ
ที่
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ได
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ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครนายก
พ.ศ. 2549

หมายเหตุ
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9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสี ฝด หรือขัดขาว
(3) การปนหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(6) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(10) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟ
(11) การทําไอศกรีม
14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การทําน้ําดื่ม
(2) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลล
(3) การทําน้ําอัดลม
(4) การทําน้ําแร
26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การผลิตเชือก
(2) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
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35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง
ออ กก หรือผักตบชวา
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก
หรือตบแตงสิ่งพิมพ
87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช
ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณา
สินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
93 โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ
ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ลําดับ
ที่

ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1
2
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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หมายเหตุ

ลําดับที่
ได
โรงงานจําพวกที่

96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร
พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
98 โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม
พรม หรือขนสัตว

ลําดับ
ที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ได

ได
ได

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ยกเวนยอมผา
เครื่องนุงหม พรม
หรือขนสัตว

หมายเหตุ

4

1
√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß°”Àπ¥°“√„™âª√–‚¬™πå∑’Ë¥‘πµ“¡∑’Ë‰¥â®”·π°ª√–‡¿∑∑â“¬°Æ°√–∑√«ß
„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õßπ§√π“¬°
æ.». ÚıÙ˘
°“√„™âª√–‚¬™πå∑¥’Ë π‘ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπº—ß°”Àπ¥°“√„™âª√–‚¬™πå∑¥’Ë π‘ µ“¡∑’‰Ë ¥â®”·π°ª√–‡¿∑
∑â“¬°Æ°√–∑√«ß µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ ˆ §◊Õ
Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ 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
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ûı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑
π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘Ï) ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ
´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈æ√À¡≥’°—∫µ”∫≈‡¢“æ√–
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õßæ√À¡≥’ Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ «ÿ √√≥»√ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ
ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß· ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ
Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õßæ√À¡≥’ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
·≈–Ωíßò „µâ ‡ πâ ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß‰ºà Ωíòß„µâ ·≈–‡ πâ ¢π“π√–¬– Ûı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß
∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘Ï)
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ˘ ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ
π§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ ‡ πâ ¢π“π√–¬–
Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ù ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ˜
∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ° ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∫â“π‚æ∏‘Ï) ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õßæ√À¡≥’
Ωíßò µ–«—πÕÕ°
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õßæ√À¡≥’ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ

®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ø“°„µâ ·≈–∂ππ ÿ«√√≥»√

ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√
°—∫√‘¡§≈Õßæ√À¡≥’ Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“
Ωíßò ‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß· ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
∑—ßÈ π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Ò ´÷ßË °”Àπ¥‰«â‡ªìπ ¡’ «à ßÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢
ˆ.Ò À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÛ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.Òı ´÷Ëß°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ
Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂πππ§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß ø“°„µâ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÛÙ˘ ø“°„µâ °“√‰øøÑ“ «à π¿Ÿ¡¿‘ “§®—ßÀ«—¥π§√π“¬° °“√‰øøÑ“ «à π¿Ÿ¡¿‘ “§ ·≈– ”π—°ß“πª√–ª“π§√π“¬°
°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ûı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑
π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘)Ï ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ°
´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈∫â“π„À≠à°—∫µ”∫≈»√’π“«“
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÛ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ
™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππÕÿ¥¡∏“π’ ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥„À≠à∑—°¢‘≥“√“¡ ∂ππ
‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ ´Õ¬ Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
∑—ßÈ π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ú ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.¯
·≈–À¡“¬‡≈¢ ¯.ÒÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ ÿ«√√≥»√ ø“°„µâ ·≈– ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥
π§√π“¬°
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“π°“√ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π
‡æ◊ÕË ‡°…µ√°√√¡®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ‡ πâ ¢π“π√–¬– Ûı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Û »Ÿπ¬å°“√»÷°…“
πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ∂ππ “¬ § ¯ ø“°„µâ ∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° ·≈–·¡àπÈ”π§√π“¬°
Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíßò ‡Àπ◊Õ «—¥π“ßÀß…å »Ÿπ¬å∂“à ¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’
°“√º≈‘µ·≈–°“√∫”√ÿß√—°…“∑’Ë Ú °√¡ ßà ‡ √‘¡ À°√≥å °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å ∂πππ§√π“¬° - √—ß µ‘
ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ πâ ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õßæ√À¡≥’ Ωíßò µ–«—πÕÕ°
·≈–∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—ßÈ π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ú ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.ÒÙ
∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
Ò.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ø“°„µâ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û ∫â“πµË”∫ÿ≠»‘√‘
·≈–‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õßπ§√π“¬°
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ
ÿ«√√≥»√ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥ «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰™¬æ—π∏å ø“°µ–«—πµ°
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíßò „µâ ‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß
∂ππ “¬ § Û ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú ∫â“πµ≈“¥‡°à“
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ «ÿ √√≥»√ ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ
ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√π“¬°°—∫Õ”‡¿Õª“°æ≈’ ·≈–§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß´â“¬ “¬ Ò Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß‡À¡◊Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.¯ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’ ¡â „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘ ª√–‡¿∑
∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπª“π°≈“ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∫â“π‚æ∏‘Ï) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ˜ ·≈–
∂ππ ÿ«√√≥»√ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ
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Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥ ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“π°“√ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π
‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ·≈–∂ππ ÿ«√√≥»√ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° ∂ππ “¬ § ˆ ø“°„µâ ·≈–
∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ûı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Û
·≈–»Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥π§√π“¬°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ
Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂πππ§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ù
Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂πππ§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß ø“°„µâ ·≈–∂ππ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘
ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ ´Õ¬ Ò ø“°µ–«—πµ° ∂ππÕÿ¥¡∏“π’
ø“°µ–«—πµ° «—¥Õÿ¥¡∏“π’ ·≈–«—¥¥ß
¥â“π„µâ
®¥∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥«—¥∫ÿ≠π“§√—°¢‘µ“√“¡ ·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíßò µ–«—πÕÕ° «—¥»√’‡¡◊Õß
‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò «—¥»√’‡¡◊Õß ∂ππ∫â“π„À≠à ø“°‡Àπ◊Õ ∂“π’®à“¬πÈ”°“√ª√–ª“π§√π“¬° °“√ª√–ª“
à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ∂ππ ÿ«√√≥»√ ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.ÒÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“
Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂πππ§√π“¬° - √—ß µ‘ ø“°„µâ ‚√ß‡√’¬ππ«¡√“™“πÿ √≥å ·≈–
‚√ß‡√’¬π«—¥«—ß°√–‚®¡
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡ π“æ‘π‘®
«—¥‚æ∏‘π“¬° ·≈–∂ππ‡À¡◊Õß∑ÕßÀ≈“ß ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ § ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–
«—¥Õ‘π∑“√“¡
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
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Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥«—¥»√’‡¡◊Õß
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ·≈–‚√ß‡√’¬ππ§√π“¬°
«‘∑¬“§¡
¥â“πµ–«—πµ° ®¥ ∂“π’ Õ◊Ë “√®—ßÀ«—¥π§√π“¬° °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥
π§√π“¬° ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√π“¬° ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π
®—ßÀ«—¥π§√π“¬° »“≈®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√π“¬° ”π—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√π“¬° ·≈–∑’∑Ë ”°“√‰ª√…≥’¬‚å ∑√‡≈¢π§√π“¬°
Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ«√√≥»√
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππæ“≥‘™¬å‡®√‘≠
ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ ∂ππÕ‘π∑“√“¡ ø“°„µâ ·≈–∂ππ
™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ«√√≥»√ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï
‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú ∫â“πµ≈“¥‡°à“ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Û ·≈–
‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫∂ππÕ‘π∑“√“¡
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Û.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’·¥ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπ¡“° ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ˜
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ù
¥â“π„µâ
®¥∂πππ§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ ÿ«√√≥»√
ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ßæ¬“∫“≈π§√π“¬° ·≈–∂ππ ÿ«√√≥»√ “¬„π ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ ÿ « √√≥»√ “¬„π ø“°µ–«— π ÕÕ° ∂ππ ÿ « √√≥»√
ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ˜
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Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ «ÿ √√≥»√ ø“°„µâ °“√∑àÕß‡∑’¬Ë «·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ”π—°ß“π
¿“§°≈“ß ‡¢µ ¯ ”π—°ß“πª»ÿ µ— «å®ß— À«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥π§√π“¬° »“≈“°≈“ß
®—ßÀ«—¥π§√π“¬° Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“π∏π“√—°…åæ◊Èπ∑’Ëπ§√π“¬° ”π—°ß“π
‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“π§√π“¬° ”π—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ ®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®ß— À«—¥π§√π“¬°
·≈– ”π—°ß“π √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ëπ§√π“¬°
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ « √√≥»√ ø“°µ–«— π µ° ·≈–∂ππ ÿ « √√≥»√ “¬„π
ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂πππ§√π“¬° - √—ß ‘µ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˜ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§π§√π“¬°
Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ ÿ«√√≥»√ “¬„π ø“°„µâ ∂ππ ÿ«√√≥»√ ø“°„µâ ·≈–
”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õßπ§√π“¬°
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ«√√≥»√ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ — π §Ÿ ‡ ¡◊ Õ ß ø“°‡Àπ◊ Õ ∂ππ‰™¬æ— π ∏å ø“°µ–«— π µ°
∂ππ∫â“π„À≠à ø“°‡Àπ◊Õ ”π—°ß“π À°√≥åÕÕ¡∑√—æ¬å§√Ÿπ§√π“¬° ®”°—¥ ∏π“§“√ÕÕ¡ π‘ “¢“π§√π“¬°
´Õ¬»√’‡¡◊Õß ø“°µ–«—πµ° ∂ππ∏ß‰™¬ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡ π“æ‘π‘® ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § ¯ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡ π“æ‘π‘® ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡ π“æ‘π‘® ·≈–
«—¥‚æ∏‘π“¬°
Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíßò „µâ ‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß
∂ππæ“≥‘™¬å‡®√‘≠ ‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ™≈ª√– ∑‘ ∏‘Ï ·≈–‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ÿ«√√≥»√
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥«—¥∫ÿ≠π“§√—°¢‘µ“√“¡
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¥â“π„µâ
®¥∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‡À¡◊Õß∑ÕßÀ≈“ß ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππæ“≥‘™¬å‡®√‘≠
Ù. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Ò ·≈–À¡“¬‡≈¢ Ù.Ú ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ¡’ «à ßÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘
ª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡‡©æ“–°‘® ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò¯ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÛ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÛ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ˘
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°
ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑™π∫∑·≈–‡°…µ√°√√¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷ßË ‡ªìπ‚√ß‡√’¬ππ“¬√âÕ¬æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßµ”∫≈æ√À¡≥’°—∫µ”∫≈‡¢“æ√–
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ûı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑
π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘)Ï ‡ πâ ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß· ß
Ωíßò µ–«—πµ° ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ø“°‡Àπ◊Õ «‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æπ§√π“¬° °√¡Õ“™’«»÷°…“
«—¥ÀπÕß‡µ¬ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß‡µ¬ (µ—Èßµ√ß®‘µ√ ¯)
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò,¯
‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛıÚ
∑—ßÈ π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ú ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ù ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ
‡’ ¢’¬«ÕàÕπ ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò À¡“¬‡≈¢ ˜.Ú À¡“¬‡≈¢ ˜.Û À¡“¬‡≈¢ ˜.Ù ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˜.ˆ
∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«¡–°Õ° ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò À¡“¬‡≈¢ ¯.Ú À¡“¬‡≈¢ ¯.Û À¡“¬‡≈¢ ¯.Ù
·≈–À¡“¬‡≈¢ ¯.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
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ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß„À≠à Ωíò ß „µâ
§≈Õß«—ß‰∑√ Ωíòß„µâ «—¥«—ß‰∑√ §≈Õß∫â“π¢“¡ Ωíòß„µâ ·≈–§≈Õß§≈âÕ Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈∫â“π„À≠à°∫— µ”∫≈ “√‘°“
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õßª≈“¥ÿ° Ωíòßµ–«—πµ°
‡ πâ ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíßò ‡Àπ◊Õ «—¥∑à“¢àÕ¬ ‚√ß‡√’¬π«—¥∑à“¢àÕ¬ (»“ π°‘®‚°»≈)
·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ûı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘Ï)
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß‰ºà Ωíòßµ–«—πÕÕ°
∑—ßÈ π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.˜ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˜.˘ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«¡–°Õ°
·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ø“°„µâ ·≈–∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå
ÀπÕß· ° Ú
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ πâ ¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß· ß Ωíßò µ–«—πµ° ∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°„µâ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ˜ ‡¡µ√ °—∫√‘¡§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“
Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∫“ß‰æ≈ Ωíßò µ–«—πÕÕ° ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°
´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò,¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚ¯
∑—ßÈ π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.ı À¡“¬‡≈¢ ˆ.¯ À¡“¬‡≈¢ ˆ.˘ À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÒ
·≈–À¡“¬‡≈¢ ˆ.ÒÚ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«ÕàÕπ ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«¡–°Õ°
·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÛ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßµ”∫≈∫â“π„À≠à°—∫µ”∫≈»√’π“«“
¥â“π„µâ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√π“¬°°—∫Õ”‡¿Õª“°æ≈’
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬–
ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § ˘ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÛ ·≈–∂ππ “¬ § ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°
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ˆ. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò¯ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘
ª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√·≈–°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ˆ.Ò ‡¢“πâÕ¬«—ß¬“ß
ˆ.Ú ∑’¥Ë π‘ ∫√‘‡«≥√‘¡Ωíßò §≈Õß· ß §≈Õß„À≠à §≈Õß«—ß‰∑√ §≈Õß∫â“π¢“¡ §≈Õß§≈âÕ §≈Õß‰ºà
·≈–§≈Õßæ√À¡≥’ µ“¡·π«¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡Ωíòß§≈Õß· ß §≈Õß„À≠à §≈Õß«—ß‰∑√
§≈Õß∫â“π¢“¡ §≈Õß§≈âÕ §≈Õß‰ºà ·≈–§≈Õßæ√À¡≥’ ‡«âπ·µà∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ù
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
ˆ.Û ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß· ° Ú
ˆ.Ù ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß· πµÕ
ˆ.ı ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß· ° Ò
ˆ.ˆ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß‡ ◊Õ√âÕß
ˆ.˜ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßÀ≠â“§“
ˆ.¯ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡Ωíòß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“ µ“¡·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√
°—∫√‘¡§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“ Ωíòß‡Àπ◊Õ
ˆ.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“ Ωíòß„µâ
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß∫“ß‰æ≈
ˆ.Ò ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßÕâ“¬¡’
ˆ.ÒÒ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕßπÈ”‚´
ˆ.ÒÚ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß‚æ√ß
ˆ.ÒÛ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀπÕß¢“À¬à“ß
ˆ.ÒÙ ∑’¥Ë π‘ ∫√‘‡«≥√‘¡Ωíßò ·¡àπÈ”π§√π“¬° µ“¡·π«¢π“π√–¬– Òı ‡¡µ√ °—∫√‘¡·¡àπÈ”π§√π“¬°
Ωíßò ‡Àπ◊Õ
ˆ.Òı π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥π§√π“¬°
ˆ.Òˆ «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘
ˆ.Ò˜ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡Ωíòß§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“ µ“¡·π«¢π“π√–¬– ˜ ‡¡µ√
°—∫√‘¡§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“ Ωíòßµ–«—πµ°
ˆ.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”π§√π“¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“πΩíòß¢«“ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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˜. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˜.Ò˘ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«¡–°Õ° „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π°“√»÷°…“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
˜.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥‚¬∏’√“…Æ√å»√—∑∏“√“¡
˜.Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“πâÕ¬
˜.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥«—ßª≈“®’¥
˜.Ù ‚√ß‡√’¬π«—¥‡Õ’Ë¬¡ª√–¥‘…∞å
˜.ı ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß‡µ¬ (µ—Èßµ√ß®‘µ√ ¯)
˜.ˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥ —πµ¬“√“¡
˜.˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥«—ß‰∑√
˜.¯ «‘∑¬“≈—¬°“√Õ“™’æπ§√π“¬° °√¡Õ“™’«»÷°…“
˜.˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥«—ßµŸ¡
˜.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥∏√√¡ªí≠≠“
˜.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥∑à“¢àÕ¬ (»“ π°‘®‚°»≈)
˜.ÒÚ «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§π§√π“¬°
˜.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò «—¥»√’‡¡◊Õß
˜.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò «—¥»√’‡¡◊Õß ·ºπ°‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π
˜.Òı ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈π§√π“¬°
˜.Òˆ ‚√ß‡√’¬ππ«¡√“™“πÿ √≥å ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥«—ß°√–‚®¡
˜.Ò˜ ‚√ß‡√’¬ππ§√π“¬°«‘∑¬“§¡
˜.Ò¯ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û ∫â“πµË”∫ÿ≠»‘√‘
˜.Ò˘ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú ∫â“πµ≈“¥‡°à“
¯. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ¯.ÚÒ ∑’°Ë ”Àπ¥‡ªìπ ‡’ ∑“ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘
ª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¯.Ò «—¥‚¬∏’√“…Æ√å»√—∑∏“√“¡
¯.Ú «—¥‡¢“πâÕ¬
¯.Û «—¥«—ßª≈“®’¥
¯.Ù «—¥‡Õ’¬Ë ¡ª√–¥‘…∞å
¯.ı «—¥ÀπÕß‡µ¬
¯.ˆ «—¥ —πµ¬“√“¡
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¯.˜ «—¥«—ß‰∑√
¯.¯ «—¥∫ÿàß°√–‡∫“
¯.˘ «—¥∏√√¡ªí≠≠“
¯.Ò «—¥∑à“¢àÕ¬
¯.ÒÒ «—¥„À≠à∑—°¢‘≥“√“¡
¯.ÒÚ «—¥‚æ∏‘Ï‰∑√
¯.ÒÛ «—¥Õÿ¥¡∏“π’ ·≈–«—¥¥ß
¯.ÒÙ «—¥√—ß…’‚ ¿≥
¯.Òı «—¥»√’‡¡◊Õß
¯.Òˆ «—¥‚æ∏‘π“¬°
¯.Ò˜ «—¥ â¡ªÉÕ¬
¯.Ò¯ «—¥«—ß°√–‚®¡
¯.Ò˘ «—¥∫ÿ≠π“§√—°¢‘µ“√“¡
¯.Ú «—¥Õ‘π∑“√“¡
¯.ÚÒ «—¥π“ßÀß…å
˘. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˘.Ò˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
˘.Ò ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π«—ßª≈“®’¥
˘.Ú °“√‰øøÑ“ «à π¿Ÿ¡¿‘ “§®—ßÀ«—¥π§√π“¬° °“√‰øøÑ“ «à π¿Ÿ¡¿‘ “§ ·≈– ”π—°ß“πª√–ª“
π§√π“¬° °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
˘.Û ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈∫â“π„À≠à (∑à“¢àÕ¬)
˘.Ù ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡®—ßÀ«—¥π§√π“¬°
˘.ı ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ·≈– ”π—°ß“π°“√ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡
®—ßÀ«—¥π§√π“¬°
˘.ˆ °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ”π—°ß“π¿“§°≈“ß ‡¢µ ¯ ”π—°ß“πª»ÿ —µ«å
®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“πÕÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥π§√π“¬° »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥π§√π“¬° Õß§å°“√∫√‘À“√
«à π®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“π∏π“√—°…åæπ◊È ∑’πË §√π“¬° ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“π§√π“¬° ”π—°ß“π
“∏“√≥ ¢ÿ ®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®ß— À«—¥π§√π“¬° ·≈– ”π—°ß“π √√æ“°√æ◊πÈ ∑’πË §√π“¬°
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˘.˜ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥π§√π“¬°
˘.¯ ‚√ßæ¬“∫“≈π§√π“¬°
˘.˘ ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õßπ§√π“¬°
˘.Ò ∂“π’®à“¬πÈ”°“√ª√–ª“π§√π“¬° °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
˘.ÒÒ ∂“π’ ◊ËÕ “√®—ßÀ«—¥π§√π“¬° °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ∂“π’
µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ∑’«Ë “à °“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√π“¬° ”π—°ß“π∑’¥Ë π‘ ®—ßÀ«—¥π§√π“¬°
»“≈®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥π§√π“¬° ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√π“¬° ”π—°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√π“¬° ·≈–∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢π§√π“¬°
˘.ÒÚ ”π—°ß“π À°√≥åÕÕ¡∑√—æ¬å§√Ÿπ§√π“¬° ®”°—¥ ·≈–∏π“§“√ÕÕ¡ π‘ “¢“π§√π“¬°
˘.ÒÛ ∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥π§√π“¬°
˘.ÒÙ ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥π§√π“¬°
˘.Òı ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õßπ§√π“¬°
˘.Òˆ »Ÿπ¬å∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘µ·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë Ú °√¡ àß‡ √‘¡ À°√≥å°√–∑√«ß
‡°…µ√·≈– À°√≥å
˘.Ò˜ ∑’Ë∑”°“√ª√–µŸπÈ”Ωíòß¢«“ ∑à“™â“ß

1
√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß
„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õßπ§√π“¬°
æ.». ÚıÙ˘
∂ππµ“¡·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß ·∫àß‡ªìπ Û ¢π“¥ §◊Õ
Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß Òˆ. ‡¡µ√ ®”π«π Ú “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ ·≈–∂ππ
Õ∫®. π¬. Û¯ (∫â“π ’Ë·¬°ª√–™“‡°…¡ - ∫â“π∑à“¢àÕ¬) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂πππ§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ°
∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ ´Õ¬ Ò
∂ππÕÿ¥¡∏“π’ ·≈–∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ´Õ¬ ÒÙ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∂ππ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ ´Õ¬ Ò ∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”
π§√π“¬°Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ¢â“¡·¡àπÈ”π§√π“¬° √–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππÕÿ¥¡∏“π’
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππÕÿ¥¡∏“π’®π∫√√®∫°—∫∂ππ™≈ª√– ∑‘ ∏‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıÒ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ´Õ¬ ÒÙ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ´Õ¬ ÒÙ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–
ª√–¡“≥ ÚÚ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ
∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ˘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡∂ππ “¬ § ˘ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ı ‡¡µ√
Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π Ú “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ ¢ÿ “¿‘∫“≈ ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ¥ÿ ·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡
¥â“π‡Àπ◊Õ
∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ“≥‘™¬å‡®√‘≠ ·≈–∂ππ‡ π“æ‘π®‘
‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ™≈ª√– ∑‘ ∏‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππæ“≥‘™¬å‡®√‘≠ ·≈–∂ππ‡ π“æ‘π®‘
∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ«√√≥»√ “¬„π
Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ®”π«π ˘ “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∫√‘‡«≥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûı ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“° –æ“π§Õπ°√’µ¢â“¡§≈Õß ßà πÈ”™≈ª√–∑“πΩíßò ¢«“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı √–¬–ª√–¡“≥ ÙÛ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
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‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ùı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∑’Ë∫√‘‡«≥
∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘Ï) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ
∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“° –æ“π§Õπ°√’µ¢â“¡§≈Õß ßà πÈ”™≈ª√–∑“πΩíßò ¢«“ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ú ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–
ª√–¡“≥ Ò,ıı ‡¡µ√ ®πµ—¥°—∫∂ππ ÿ«√√≥»√ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈ (∂ππ “¬ ¢ Ò)
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÛ ·≈–∂ππ «ÿ √√≥»√ √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–
ª√–¡“≥ ˜˜ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∫â“π‚æ∏‘Ï) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈ (∂ππ “¬ ¢ Ò) µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ
(·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘)Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑
π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘Ï) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡µ√
∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ™≈ª√– ∑‘ ∏‘Ï ∂ππÕ‘π∑“√“¡
∂ππ ÿ«√√≥»√ ´Õ¬ Û/Ò ·≈–∂ππ ÿ«√√≥»√ ´Õ¬ Û ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à
‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ «ÿ √√≥»√ ∑’∫Ë √‘‡«≥∂ππ™≈ª√– ∑‘ ∏‘∫Ï √√®∫°—∫∂ππ «ÿ √√≥»√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï®π ÿ¥∂ππ™≈ª√– ‘∑∏‘Ï ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√
∫√√®∫°—∫∂ππÕ‘π∑“√“¡‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∂ππÕ‘π∑“√“¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ı˜ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂πππ§√π“¬° √—ß ‘µ (∂ππ “¬ § ¯) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫
∂ππ ÿ«√√≥»√ ´Õ¬ Û/Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ ÿ«√√≥»√ ´Õ¬ Û/Ò √–¬–
ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ«√√≥»√ ´Õ¬ Û ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«
∂ππ «ÿ √√≥»√ ´Õ¬ Û √–¬–ª√–¡“≥ ÒÒ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ «ÿ √√≥»√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
√–¬–ª√–¡“≥ ¯Ù ‡¡µ√ ®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘)Ï ∑’Ë ∫ √‘ ‡ «≥Àà“ß®“°∂ππ «ÿ √√≥»√ ´Õ¬ Ò (∂ππ “¬ § Ù) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑
π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘Ï) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß
™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘Ï) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Òı ‡¡µ√
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∂ππ “¬ § Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ∂ππ «ÿ √√≥»√ ´Õ¬ Ò ·≈–∂ππ
‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ ÿ«√√≥»√∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ ÿ«√√≥»√ ∫√√®∫°—∫∂ππ
π§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ «ÿ √√≥»√ ´Õ¬ Ò
‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ ÿ«√√≥»√ ´Õ¬ Ò ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ
(·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘Ï)
∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı
∑’Ë∫√‘‡«≥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙÚ¯ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ®π ÿ¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ
∂ππ “¬ § ˆ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ “¬ § Ò ∑’∫Ë √‘‡«≥
Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«
∂ππ “¬ § Ò √–¬–ª√–¡“≥ ˜ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,˜ ‡¡µ√
·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆ˜ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § ˜ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππ ÿ«√√≥»√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ § ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ “¬ § ˜ √–¬–ª√–¡“≥
Ù˘ ‡¡µ√
∂ππ “¬ § ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ÕË °”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥
„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂πππ§√π“¬° - √—ß µ‘ (∂ππ “¬ § ¯) ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂πππ§√π“¬° - √—ß µ‘
(∂ππ “¬ § ¯) ∫√√®∫°—∫∂ππ «ÿ √√≥»√ “¬„π ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆ˜ ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ı¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥
Û˜ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ ÿ«√√≥»√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ®π ÿ¥∂ππ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Û ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫
∂πππ§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √. ˘ (∂ππ “¬ ° Ò) ∫√√®∫°—∫
∂πππ§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂πππ§√π“¬° - πÈ”µ°π“ß√Õß
√–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√
∂ππ “¬ § ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂πππ§√π“¬° - √—ß µ‘ ‡√‘¡Ë µâπ
®“°∂ππ ÿ«√√≥»√ “¬„π ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ ‡¡µ√
∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û˜ˆ ∫√√®∫°—∫∂πππ§√π“¬° - √—ß µ‘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂πππ§√π“¬° - √—ß ‘µ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡µ√
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∂ππ “¬ § ˘ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ °à Õ √â “ ß„À¡à‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÚÛ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÚÛ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ π¬. ÚÒÒ (·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ - ∫â“π‚æ∏‘)Ï
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıÚ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥
Ò,ˆÙ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ «ÿ √√≥»√ ´Õ¬ ÚÒ
µ“¡·π«∂ππ «ÿ √√≥»√·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥
˜Ò ‡¡µ√

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม
ในทองที่ตําบลพรหมณี ตําบลบานใหญ ตําบลทาชาง ตําบลนครนายก และตําบลวังกระโจม อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท
ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล อ ม ทั้ งนี้ เพื่อ ให บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการผัง เมื อง และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

