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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองที่ตําบลตาขัน ตําบลหนองตะพาน อําเภอบานคาย
และตําบลน้ําคอก ตําบลทับมา ตําบลเชิงเนิน ตําบลนาตาขวัญ ตําบลบานแลง ตําบลเนินพระ ตําบล
ทาประดู ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน
การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขต
ตามขอ ๒ ใหสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออกใหเปนแหลงอุตสาหกรรม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชนที่ดิน
โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาใหชุมชนเมืองระยองเปนศูนยกลางพาณิชยกรรม การบริการ การศึกษา
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ของจังหวัดระยองและพื้นที่โดยรอบ
(๒) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองระยองใหเปนศูนยกลางการบริหาร การปกครอง ระดับอําเภอ
(๓) ขยายพื้น ที่เ พื่อ การพัฒ นาเมื องใหส อดคล องกับ ระบบโครงข ายคมนาคมขนส งและ
การเจริญเติบโตของเมือง
(๔) สงเสริมและพัฒนาเมืองใหเปนสถานที่ทองเที่ยว
(๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดงมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
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(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนทีด่ นิ
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่ดินอนุรักษปาไม
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๑ ที่กําหนดไวเปน สีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง
(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีนา้ํ เงิน ใหเปนทีด่ นิ
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใหใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
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(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพมหานคร - ตราด ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๖ สายเมืองพัทยา - ระยอง และทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๑๓๘ สามแยก
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) - ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม และถนนจันทอุดม ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร
การใชประโยชนที่ดินริมฝงของแมน้ําระยอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ําระยองไมนอยกวา ๑๕ เมตร และการใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร
ทั้งนี้ เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
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(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๐) โรงฆาสัตว
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) กําจัดมูลฝอย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพมหานคร - ตราด ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร
การใชประโยชนที่ดินริมฝงของแมน้ําระยอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ําระยองไมนอยกวา ๑๕ เมตร และการใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร
ทั้งนี้ เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๙ ที่ดิ น ประเภทพาณิช ยกรรมและที่ อยู อ าศัย หนาแน น มาก ใหใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 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 หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข ๓.๘ ภายในแนวเขตดังตอไปนี้ นอกจากหามใชประโยชนที่ดิน
ตามวรรคสอง หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน การอยูอาศัย
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร หรือซื้อขายเศษวัสดุดวย
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ดานตะวันออก
จดถนนตากสินมหาราช ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ําระยอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันออก
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพมหานคร - ตราด ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําระยอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ําระยองไมนอยกวา ๑๕ เมตร และการใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร
ทั้งนี้ เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ การอยูอาศัย การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
แตไมหมายความรวมถึงสถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ
(๙) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๑๐) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๑) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๒) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๓) โรงฆาสัตว
(๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๕) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๑๖) สถาบันศาสนา
(๑๗) โรงพยาบาล
(๑๘) กําจัดมูลฝอย
(๑๙) ซื้อขายเศษวัสดุ
ขอ ๑๑ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา โรงพยาบาล
สถานพยาบาลที่รับผูปวยไวคางคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพัก ในระยะ ๑๐๐ เมตร โดยรอบบริเวณที่ดิน
ที่ไดจําแนกใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินคา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอืน่
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๙) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๐) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๑) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๒) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๓) โรงพยาบาล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพมหานคร - ตราด ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๔๐ เมตร เวนแต
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๓ ที่ดิ น ประเภทอุต สาหกรรมเฉพาะกิจ ใหใ ช ป ระโยชนที่ ดิ น เพื่อ อุ ต สาหกรรม
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนด
ใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน คลังสินคา สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 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) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๑) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๑๒) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๓) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๔) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพมหานคร - ตราด ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําระยอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ําระยองไมนอยกวา ๑๕ เมตร และการใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร
ทั้งนี้ เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
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(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว เวนแตเปนการดําเนินการ
ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
กรณีที่การใชประโยชนที่ดิน เพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๗) และ
เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิช ยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม (๙) ดําเนินการอยูใ น
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกัน
ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาต
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพมหานคร - ตราด และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๖ สายเมืองพัทยา - ระยอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําระยอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ําระยองไมนอยกวา ๑๕ เมตร และการใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร
ทั้งนี้ เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่เปนของรัฐ
ใหใชประโยชนที่ดนิ เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว การสาธารณูปโภคและ
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สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน เวนแตที่ดินบริเวณหมายเลข ๘.๒ และหมายเลข ๘.๑๐ ใหใช
ประโยชนที่ดิน เพื่อนัน ทนาการหรือเกี่ยวของกับนั น ทนาการ การรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดลอม หรื อ
สาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสีย
(๒) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๕) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว
(๗) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําระยอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของ
แมน้ําระยองไมนอยกวา ๑๕ เมตร และการใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น ใหมี
ที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร
ทั้งนี้ เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครอง ดูแลรักษา
หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ําลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๘ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การประมงชายฝง สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
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ขอ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๒๐ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๒๑ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง
พ.ศ. 2549
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

หมายเหตุ
3

2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได

(2) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช

ได

ได

(5) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดัง
หรือคลังสินคา

ได

(6) การบด ปน หรือยอยสวนตางๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืช หรือหัวพืช
(เฉพาะการทําสมุนไพร)
(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

ได
ได

ได

ได

(9) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได

ได

(11) การฟกไข โดยใชตูอบ

ได

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การฆาสัตว

ได

(2) การถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแหง

ได

ได

ได

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว
หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

ได

ได

2
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

(6) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสัตว

ได

(7) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน
ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

ได

ได

ได

ได

ได

(ไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง)
6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

ได

(ไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง)
(2) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ได

ได

(ไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง)
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมัน สัตวน้ํา

ได

(ไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง)
(5) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบด สัตวน้ํา

ได

(ไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง)
8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึก และอากาศเขาไมได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

3

1

2

หมายเหตุ
3

3
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

(1) การสี ฝด หรือขัดขาว

ได

ได

(3) การปนหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช

ได

ได

(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได

ได

(6) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

ได

ได

ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

2

3

2

3

2

3

3

1

2

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
ได ได

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําขนมปง หรือขนมเคก

ได

ได

ได

ได ได

(2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง

ได

ได

ได

ได

ได

ได ได
ได ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ดหรือชิ้น
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําน้ําเชื่อม
(7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ
ซึ่งมิใชออย

ได

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(5) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได

ได

ได

ได

(6) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ
3

4
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

2

3

2

3

2

3

3

1

2

ได

ได

หมายเหตุ
3

(7) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไม หรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม
หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(6) การทําน้ํามันสลัด

ได

ได

ได

ได

ได

(7) การบดหรือปนเครื่องเทศ

ได

ได

ได

ได

ได

(8) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได

ได

ได

ได

ได

(ไมใชไมฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง)
(8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ
เมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(10) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(11) การทําไอศกรีม
13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด

เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4

หรือยอยน้ําแข็ง

ได

ได

*

ได ได หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

ได ได

18 โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม

ได

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําน้ําดื่ม

ได

ได

ได

ได

(2) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(4) การทําน้ําแร

ได
ได

ได

*

ได

ได

5
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

หมายเหตุ
3

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(4) การพิมพสิ่งทอ

ได

ได

(เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)
23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน

ได ได

(2) การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได

ได

(3) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ

ได

ได

(4) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ

ได

ได

ได

ได

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การผลิตเชือก

ได

(2) การผลิต ประกอบ หรือ ซอมแซมตาขาย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4
ได

ได

ได ได

*

ได

*

หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

ได

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช จากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา

ได

ได

ได

ได

6
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

หมายเหตุ
3

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

(2) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(3) การแกะสลักไม

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม

ได

(5) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก

ได

ได

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง
หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

ได

ได

ได

ได

ได

ได ได

43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

ได

(เฉพาะการทําปุยหมักจากพืช)
52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทํา
ในสวนยางหรือปา

ได

ได

7
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

หมายเหตุ
3

(2) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา
ในสวนยางหรือปา

ได

55 โรงงานผลิตภัณฑ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

ได ได

ได ได

ได

ได

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
61 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ
หรือเครื่องใชดังกลาว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

62 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง
หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําภาชนะบรรจุ

ได

ได

(12) การตัด พับ หรือมวนโลหะ

ได

(13) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ได

ได

ได

8
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

3

65 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4
ได

*

ได

*

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

66 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ
การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
69 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing
Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

70 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ
เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น
หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง
หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกแตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับ
ใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

หมายเหตุ

ได

ได

ได

หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

9
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

หมายเหตุ
3

71 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับ
ที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา
เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

ได ได

72 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)
แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว
ที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว

ได

ได

ได

ได

*

*

73 โรงงานดัดแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

ได

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้

เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4

(1) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจากเรือยาง

ได ได

(2) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ

ได

ได

ได ได

หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

10
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

หมายเหตุ
3

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

ได

ได

ได

80 โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน หรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

ได ได

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร
หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร
ที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด
หรือบังคับควบคุม

ได

ได

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี

ได

ได ได

ได

ได ได

ได

ได

(2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง
หรือโลหะที่มีคา
(3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(5) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือเหรียญอื่น

ได
ได
ได

11
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

ได
ได

2

3

2

3

2

3

3

1

2

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ
3

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช
ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(4) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด
แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือ
กลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

ได

(5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา
ตราโลหะหรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils)

ได

ได

ได

ได

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร

เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

*

ได หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

ได

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การบรรจุสินคาทั่วไป
92 โรงงานหองเย็น

ได

ได

ได

ได

ได

ได ได

ได ได
*

*

หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

(ไมมีการแกะ ลาง หรือแปรสภาพวัตถุดิบ)
93 โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง

ได

ได

ได

ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว

*

ได ได ได เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4

ได

ได

ได

12
ที่ดินประเภท
ลํา
ดับ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ที่อยูอาศัย

ชนบทและเกษตร

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ปานกลาง

หนาแนนนอย

กรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

หมายเหตุ
3

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ
สวนประกอบของยานดังกลาว
(3) การพนสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ได

ได

ได

ได

ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

98 โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม
หรือขนสัตว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดย
ไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(3) การลงรัก หรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

หมายเหตุ

ได

ลําดับที่
ได

หมายถึง
หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได *
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
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¥â“π„µâ
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Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ÒÙ ø“°„µâ ·≈–∂ππ “¬ ° Òı ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°‡Àπ◊Õ ·π«‡¢µ‡∑»∫“≈
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ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥‡°“–°≈Õ¬ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
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®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°„µâ
¥â“π„µâ
®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ø“°µ–«—πÕÕ°

3
Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÛ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
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Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ
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Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°„µâ ·≈–‚√ß‡√’¬π™“«∫â“π
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÛ ø“°µ–«—πÕÕ°
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßµ”∫≈∑—∫¡“°—∫µ”∫≈‡π‘πæ√–
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ ∫â“πÀπÕß π¡) ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
«—¥ÀπÕß π¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß π¡
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ - ∫â“πÀπÕß π¡)
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Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò
‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ªÉ“ÀπÕß π¡ ·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò π“¡°’Ã“°≈“ß®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈‡π‘πæ√– Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß
”π—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ “∏“√≥ ¢ÿ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π
®—ßÀ«—¥√–¬Õß »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥√–¬Õß
Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
·≈–‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π√–¬Õß ”π—°ß“π™≈ª√–∑“π∑’Ë ˘ °√¡™≈ª√–∑“π
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß§“ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ ∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ
“¬ ° ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ÿ “π‡¡àßŒ°´—Ë«®÷ß
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.ÚÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ ÿ “π‡¡àßŒ°´—Ë«®÷ß ·≈–∂ππ “¬ ° ˘
ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°
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®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò («—¥ª“°πÈ”)
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ

®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° »Ÿπ¬å°”®—¥¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫Ωíß°≈∫
‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß ·≈–∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ

®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ°

®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈– ÿ “π‚µä–√–¬Õß

Ò.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ

®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°„µâ ·≈– ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥√–¬Õß

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππµ“° π‘ ¡À“√“™ ø“°µ–«—πµ° ·≈–«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§√–¬Õß
¥â“π„µâ

®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú (∫â“πª“°§≈Õß)

¥â“πµ–«—πµ°

®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°

Ò.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ

®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ

®¥∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ°

®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ

‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∂ππ “¬ § Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«
∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß ‡ªìπ√–¬– Û,Ò ‡¡µ√
Ò.ÚÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ

®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°„µâ

¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Ò Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ

®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ°

®¥∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π√–¬Õß«‘∑¬“§¡

·≈–∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ÚÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
Ò.ÚÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ

®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ

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

®¥∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πµ–«—πµ°

®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Ú˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
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Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ∑“ß‰ºà Û ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Ò Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ò.Úˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’√Ë “™æ— ¥ÿµ“¡Àπ—ß Õ◊ ”§—≠ ”À√—∫∑’ÀË ≈«ß ©∫—∫∑’Ë Úˆˆ/ÚÙ¯ı
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∑“ß‰ºà Û ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.Ú˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ «—¥ ¡ÿ∑√§ß§“√“¡ («—¥ª“°πÈ”)
·≈–‚√ß‡√’¬π√–¬Õß«‘∑¬“§¡ª“°πÈ”
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.Ú¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ÒÚ ø“°„µâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û
(∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° ·≈–·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πÕ—π‡ªìπ¢Õß
∫√‘…—∑Õÿµ “À°√√¡ªî‚µ√‡§¡’°—≈‰∑¬ ®”°—¥
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥‡π‘πæÿ∑√“
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Û Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ò.Ú˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Û Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑’√Ë “™æ— ¥ÿµ“¡Àπ—ß Õ◊ ”§—≠ ”À√—∫∑’ÀË ≈«ß ©∫—∫∑’Ë Úˆˆ/ÚÙ¯ı
Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ° ·≈–·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πÕ—π‡ªìπ¢Õß
∫√‘…—∑Õÿµ “À°√√¡ªî‚µ√‡§¡’°—≈‰∑¬ ®”°—¥
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § Û ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Û Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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Ò.ÛÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πÕ—π‡ªìπ¢Õß∫√‘…—∑Õÿµ “À°√√¡ªî‚µ√‡§¡’°—≈‰∑¬
®”°—¥
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Û Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ú. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.Ò˜ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’ ¡â „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘ ª√–‡¿∑
∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπª“π°≈“ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÛ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÛ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–§≈Õß∑—∫¡“
Ωíßò µ–«—πÕÕ°
Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬√“…Æ√å “¡—§§’ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∂ππ “¬ ° ı ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ı ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ√–¬– Òı ‡¡µ√ ∂ππ “¬ ° ı ø“°‡Àπ◊Õ
´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß Ò ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π«—¥‡π‘πæ√– «—¥‡π‘πæ√– ·≈–‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∂ππ “¬ ° ı
∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«
∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ√–¬– Úı ‡¡µ√ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°„µâ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ° ı ∑’Ë®ÿ¥
´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«
∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ√–¬– Òı ‡¡µ√ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß ·≈–·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√
°—∫∂ππ “¬ ° ı ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ° ı ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß Ò ∫√√®∫
°—∫∂ππ “¬ ° ı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ√–¬– Úı ‡¡µ√
Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß§“ Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥«—¥‚¢¥∑‘¡∏“√“¡
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
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Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥«—¥‚√ß‡®Õ‘°‡≈’È¬ßµ‘Èß ·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíò ß „µâ ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑’Ë∑”°“√»“≈ª°§√Õß√–¬Õß ”π—°ß“π
°“™“¥®—ßÀ«—¥√–¬Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß®—ßÀ«—¥√–¬Õß ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πµ° ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥√–¬Õß
∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ·≈–∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππµ“° π‘ ¡À“√“™ ø“°µ–«—πÕÕ° À°√≥å°“√‡°…µ√‡¡◊Õß√–¬Õß
®”°—¥ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π§≈—ß®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°µ–«—πÕÕ° ”π—°ß“π‡∑»∫“≈
π§√√–¬Õß ·≈–‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈√–¬Õß (·ºπ°ª√–∂¡)
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ÚÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑’√Ë “™æ— ¥ÿµ“¡Àπ—ß Õ◊ ”§—≠ ”À√—∫∑’ÀË ≈«ß ©∫—∫∑’Ë Úˆˆ/ÚÙ¯ı
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë∑”°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÈ” “¬ Û
·≈–·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ú.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°„µâ ·≈–∑’Ë∑”°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÈ” “¬ Û
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Û Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑’√Ë “™æ— ¥ÿµ“¡Àπ—ß Õ◊ ”§—≠ ”À√—∫∑’ÀË ≈«ß ©∫—∫∑’Ë Úˆˆ/ÚÙ¯ı
Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Û.ÒÚ ∑’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 “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
‚√ß‡√’¬π«—¥ªÉ“ª√–¥Ÿà ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈√–¬Õß
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Òı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
·≈–·¢«ß°“√∑“ß√–¬Õß
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ °‹ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ˆ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°µ–«—πµ°
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¥â“π„µâ
®¥ ∂“π’µ”√«®∑“ßÀ≈«ß Û °Õß°”°—∫°“√ Û √–¬Õß À¡«¥°“√∑“ß
√–¬Õß∑’Ë Ò ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πµ° ®¥´Õ¬√“…Æ√å “¡—§§’ ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ¢ÿ ¡ÿ «‘∑) ø“°„µâ ”π—°ß“π
°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå°“√∑” «π¬“ß®—ßÀ«—¥√–¬Õß ·≈–∑’∑Ë ”°“√‰ª√…≥’¬√å –¬Õß ∫√‘…∑— ∑»∑ §Õ√åªÕ‡√™—πË
®”°—¥ (¡À“™π)
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√
®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § ı ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–°“√ª√–ª“√–¬Õß
°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
∑—È ß π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ∫√‘‡«≥
À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Òˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Ò˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ π“¡‡¥Á°‡≈àπ‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß ∂“π’ µ”√«®¿Ÿ ∏ √Õ”‡¿Õ
‡¡◊Õß√–¬Õß °Õß°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑’Ë∑”°“√»“≈ª°§√Õß√–¬Õß ”π—°ß“π°“™“¥
®—ßÀ«—¥√–¬Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß®—ßÀ«—¥√–¬Õß ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√
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¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ù ø“°µ–«—πµ°
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòßµ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥‚¢¥∑‘¡∏“√“¡
Û.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
·≈–∂ππ “¬ ° ı ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û («—¥‚¢¥∑‘¡∏“√“¡)
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥«—¥‚¢¥„µâ§≈“¬°—ß«≈ ·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíßò µ–«—πÕÕ° ·≈–Ωíßò ‡Àπ◊Õ
∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
Ù. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù.Ú ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’·¥ß¡’‡ âπ∑·¬ß ’¢“«
„Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘ ª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈– ∂“π∫√‘°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß¢ÿ¥ Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∂ππ “¬ ° ı ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß Ò
∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ√–¬–∑“ß Òı ‡¡µ√
Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∂ππ “¬ ° ı ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß Ò
∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ√–¬–∑“ß Úı ‡¡µ√
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡·≈–§≈—ß ‘π§â“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò,ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß
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¥â“π„µâ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßµ”∫≈∫â“π·≈ß°—∫µ”∫≈µ–æß ·≈–‡ πâ ¢π“π√–¬– ˘ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ πâ ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫§≈Õß§“ Ωíßò µ–«—πÕÕ° ‡ πâ ¢π“π
√–¬– Ú,Ùı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πÕ—π‡ªìπ¢Õß∫√‘…—∑
Õÿµ “À°√√¡ªî‚µ√‡§¡’°—≈‰∑¬ ®”°—¥
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Ú Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πÕ—π‡ªìπ¢Õß∫√‘…—∑
Õÿµ “À°√√¡ªî‚µ√‡§¡’°—≈‰∑¬ ®”°—¥ ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Û ·≈–
∂ππ “¬ § Û ø“°µ–«—πÕÕ°
ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ π À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ ¢ÿ ¡ «‘ ∑ ) ø“°„µâ
‚√ß‡√’¬π«—¥ª≈«°‡°µÿ ·≈–«—¥ª≈«°‡°µÿ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ë ß ‡ªì π ‡ â π µ—È ß ©“°°— ∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) √–¬– ˘ ‡¡µ√ ·≈–°Õßæ—π∑À“√√“∫∑’Ë ˜ °√¡∑À“√√“∫∑’Ë Û
°Õßæ≈π“«‘°‚¬∏‘π (§à“¬¡À“ ÿ√ ‘ßÀπ“∑)
¥â“π„µâ
®¥∑’Ë “∏“√≥–‡≈’¬∫™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíßò µ–«—πÕÕ° ·≈–§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Ú Ωíßò µ–«—πÕÕ°
ˆ. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.ˆ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ¡’ à«ßÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘
ª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡‡©æ“–°‘® ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ ∫â“πÀπÕß π¡) ø“°µ–«—πÕÕ°
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ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°µ–«—πµ°
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°
ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò
∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß √–¬– Ú ‡¡µ√
ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ § Û ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Ò Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ø“°µ–«—πÕÕ°
ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ «π “∏“√≥–·À≈¡‡®√‘≠
¥â“π„µâ
®¥ «π “∏“√≥–·À≈¡‡®√‘≠ ·≈–∂ππ “¬ ° Ò ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢µ”∫≈ª“°πÈ” ·≈–∂ππ “¬ ° ÒÒ
ø“°µ–«—πÕÕ°
˜. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˜.Ò˘ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬« „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘
ª√–‡¿∑™π∫∑·≈–‡°…µ√°√√¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
˜.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥§—π∏«“√’∏“√“¡ («—¥πÈ”§Õ°‡°à“)
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–∫√‘‡«≥
À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ò ·≈– ÒÚ.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
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˜.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°µàÕ®“°
‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°) ·≈–‡ πâ ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. √¬. Òˆ (√¬. ÛÒı) (∫â“ππ“µ“¢«—≠ - ∫â“πµ“¢—π)
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬π«—¥π“µ“¢«—≠
·≈–«—¥π“µ“¢«—≠
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
˜.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ø“°„µâ ·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ
´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥∑’Ë∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π‰ª∫√√®∫°—∫®ÿ¥∑’Ë∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥∑’Ë∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ®π∫√√®∫°—∫§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ·≈–§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË Ωíßò „µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ß ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ ∫â“πÀπÕß π¡) ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–∫√‘‡«≥
À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
˜.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–ø“°µ–«—πµ° ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥∑—∫¡“
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ ∫â“πÀπÕß π¡) ø“°µ–«—πÕÕ°
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˜.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ Õ“¥æ—≤π“ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°
˜.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∂ππ Õ∫®. √¬. Òˆ (√¬. ÛÒı) (∫â“ππ“µ“¢«—≠ - ∫â“πµ“¢—π)
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ √–¬– Û ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬–
Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ‡ πâ ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß
∂ππ “∏“√≥–‰¡à ª √“°Ø™◊Ë Õ ·≈–‡ â π µ—È ß ©“°°— ∫ ∂ππ “∏“√≥–‰¡à ª √“°Ø™◊Ë Õ ∑’Ë ®ÿ ¥ ´÷Ë ß Õ¬Ÿà Àà “ ß®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬– Ò,ˆ ‡¡µ√
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°
˜.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ß ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “¬ ° Òˆ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π¥Õπ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πÕÕ°
˜.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ ∫â“πÀπÕß π¡) ø“°µ–«—πÕÕ°
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˜.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÙ ø“°µ–«—πÕÕ°
˜.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πÕÕ°
˜.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬–
Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÚ
¥â“π„µâ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßµ”∫≈∫â“π·≈ß°—∫µ”∫≈µ–æß
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÚ ø“°µ–«—πÕÕ°
˜.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π·≈ß «—¥∫â“π·≈ß ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÚ
ø“°µ–«—πµ° ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“π°âπÀπÕß
¥â“π„µâ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßµ”∫≈∫â“π·≈ß°—∫µ”∫≈µ–æß
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ß ø“°µ–«—πÕÕ°
˜.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
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˜.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°„µâ ·≈–«—¥®ÿÃ“¡≥’
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß ø“°µ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ø“°µ–«—πµ° ‡ πâ ¢π“π
√–¬– Ú,Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ §≈Õß§“ Ωíßò µ–«—πµ° ‡ πâ ¢π“π
√–¬– ˘ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ¢ÿ ¡ÿ «‘∑) ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡
¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈∫â“π·≈ß°—∫µ”∫≈µ–æß
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
·≈–‚√ß‡√’¬π‚ª≈’‡∑§π‘§√–¬Õß
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ÒÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
˜.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
˜.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πÕÕ°
˜.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“π„µâ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ ·≈–§≈Õß∑—∫¡“ Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
ø“°µ–«—πÕÕ°
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˜.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ
˜.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·π«‡¢µº— ß ‡¡◊ Õ ß√«¡¥â “ πµ–«— π µ° ´÷Ë ß ‡ªì π ‡ â π ¢π“π√–¬–
˜ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ § Ò
¥â“π„µâ
®¥·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∂ππ
‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∂ππ “¬ § Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«
∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß √–¬– Û,Ò ‡¡µ√
¯. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ¯.ÒÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘
ª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√·≈–°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¯.Ò ‚√ß‡√’¬π™“«∫â“π
¯.Ú ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥·π«¢π“π ı ‡¡µ√ ‚¥¬√Õ∫∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ´÷Ëß°”Àπ¥‰«â
‡ªìπ ’¡à«ß
¯.Û π“¡°’Ã“°≈“ß®—ßÀ«—¥√–¬Õß
¯.Ù ∑’Ë¥‘π “∏“√≥ª√–‚¬™πå ´÷ËßÕ¬Ÿà∫π‡°“–°≈“ß·¡àπÈ”√–¬Õß
¯.ı π“¡‡¥Á°‡≈àπ‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
¯.ˆ ∑’Ë¥‘π “∏“√≥ª√–‚¬™πå ´÷ËßÕ¬Ÿà∫π‡°“–°≈“ß·¡àπÈ”√–¬Õß
¯.˜ «π»√’‡¡◊Õß ‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
¯.¯ ‡°“–°≈“ß·¡àπÈ”√–¬Õß ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õßæ√–‡®¥’¬å°≈“ßπÈ”
¯.˘ ∑’Ë “∏“√≥–‡≈’¬∫™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬
¯.Ò ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥·π«¢π“π Û ‡¡µ√ µ“¡·π«∑‘»‡Àπ◊Õ ∑‘»„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πµ°
¢Õß∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ú ´÷Ëß°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ß
¯.ÒÒ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß ©∫—∫∑’Ë ˆˆÒ ©∫—∫∑’Ë ıˆÛ ·≈–
©∫—∫∑’Ë ıˆˆ ·≈–∑’Ë “∏“√≥–‡≈’¬∫™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬
¯.ÒÚ «π “∏“√≥–·À≈¡‡®√‘≠
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˘. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ¡’‡ âπ∑·¬ß ’¢“« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑Õπÿ√—°…åªÉ“‰¡â ‰¥â·°à ªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ªÉ“ÀπÕß π¡
Ò. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
„Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π°“√»÷°…“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥µ“¢—π
Ò.Ú ‚√ß‡√’¬π«—¥πÈ”§Õ° (√“…Æ√åÕπÿ°Ÿ≈)
Ò.Û ‚√ß‡√’¬π«—¥π“µ“¢«—≠
Ò.Ù ‚√ß‡√’¬π«—¥‡°“–°≈Õ¬
Ò.ı ‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π·≈ß
Ò.ˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥∫â“π¥Õπ
Ò.˜ ‚√ß‡√’¬π∫â“π°âπÀπÕß
Ò.¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß π¡
Ò.˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥ªÉ“ª√–¥Ÿà
Ò.Ò ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù («—¥≈ÿà¡¡À“™—¬™ÿ¡æ≈)
Ò.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡π‘πæ√–
Ò.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û («—¥‚¢¥∑‘¡∏“√“¡)
Ò.ÒÛ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈√–¬Õß
Ò.ÒÙ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈√–¬Õß (·ºπ°ª√–∂¡)
Ò.Òı «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§√–¬Õß
Ò.Òˆ ‚√ß‡√’¬π√–¬Õß«‘∑¬“§¡
Ò.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò («—¥ª“°πÈ”)
Ò.Ò¯ ‚√ß‡√’¬π‚ª≈’‡∑§π‘§√–¬Õß
Ò.Ò˘ ‚√ß‡√’¬π√–¬Õß«‘∑¬“§¡ª“°πÈ”
Ò.Ú ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú (∫â“πª“°§≈Õß)
Ò.ÚÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥ª≈«°‡°µÿ
ÒÒ. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ø’ Ñ“ „Àâ‡ªìπ∑’¥Ë π‘ ª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕ°“√√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√ª√–¡ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑’Ë “∏“√≥–‡≈’¬∫™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬ «π “∏“√≥–·À≈¡‡®√‘≠
∑’Ë¥‘π°Õß∑—æ‡√◊Õ ·≈–∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß ©∫—∫∑’Ë ˆˆÒ ©∫—∫∑’Ë ıˆÛ ·≈–
©∫—∫∑’Ë ıˆˆ ·≈–∑’Ë “∏“√≥–‡≈’¬∫™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ µ√ß∑’≈Ë “°µàÕÕÕ°¡“®“°
‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈‡™‘ß‡π‘π°—∫µ”∫≈µ–æß
¥â“π„µâ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√
°—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò
∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∂ππ “¬ § Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò
‡ªìπ√–¬– Û,Ò ‡¡µ√
ÒÚ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ú˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ∑“ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ÒÚ.Ò «—¥∫â“π‡°à“
ÒÚ.Ú «—¥µ“¢—π
ÒÚ.Û «—¥§—π∏«“√’∏“√“¡ («—¥πÈ”§Õ°‡°à“)
ÒÚ.Ù «—¥¥Õπ¢ÿ¥∑Õß («—¥πÈ”§Õ°)
ÒÚ.ı «—¥ “¡—§§’§ÿ≥“«“
ÒÚ.ˆ «—¥π“µ“¢«—≠
ÒÚ.˜ «—¥∑—∫¡“
ÒÚ.¯ ¡— ¬‘¥πŸ√Ÿ≈Õ‘ ≈“¡
ÒÚ.˘ «—¥‡°“–°≈Õ¬
ÒÚ.Ò «—¥∫â“π·≈ß
ÒÚ.ÒÒ «—¥∫â“π¥Õπ
ÒÚ.ÒÚ «—¥®ÿÃ“¡≥’
ÒÚ.ÒÛ «—¥®ÿÃ“¡≥’
ÒÚ.ÒÙ «—¥ÀπÕß π¡
ÒÚ.Òı «—¥ªÉ“ª√–¥Ÿà
ÒÚ.Òˆ «—¥≈ÿà¡¡À“™—¬™ÿ¡æ≈
ÒÚ.Ò˜ «—¥‚¢¥∑‘¡∏“√“¡
ÒÚ.Ò¯ «—¥‚¢¥„µâ§≈“¬°—ß«≈
ÒÚ.Ò˘ «—¥‡π‘πæ√–
ÒÚ.Ú «—¥‚√ß‡®Õ‘°‡≈’¬È ßµ‘ßÈ
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ÒÚ.ÚÒ ÿ “π‡¡àßŒ°´—Ë«®÷ß
ÒÚ.ÚÚ ‚√ß‡®„À¡à·ªÖ–Œ°µ÷ß
ÒÚ.ÚÛ ÿ “π‚µä–√–¬Õß
ÒÚ.ÚÙ «—¥µ√’√µ— π“√“¡
ÒÚ.Úı «—¥ ¡ÿ∑√§ß§“√“¡ («—¥ª“°πÈ”)
ÒÚ.Úˆ «—¥‡π‘πæÿ∑√“
ÒÚ.Ú˜ «—¥ª≈«°‡°µÿ
ÒÛ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ÒÛ.ÛÒ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ π’ È”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ÒÛ.Ò ∂“π’«∑‘ ¬ÿ°√–®“¬‡ ¬’ ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈πÈ”§Õ°
∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈πÈ”§Õ°
ÒÛ.Ú ‡√◊Õπ®”°≈“ß®—ßÀ«—¥√–¬Õß
ÒÛ.Û ∂“π’§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰øøÑ“®—ßÀ«—¥√–¬Õß ‡¢µ Ò ∂“π’‰øøÑ“¬àÕ¬®—ßÀ«—¥√–¬Õß
ÒÛ.Ù ‚√ßæ¬“∫“≈√–¬Õß
ÒÛ.ı ·¢«ß°“√∑“ß√–¬Õß
ÒÛ.ˆ ∂“π’¢π àßºŸâ‚¥¬ “√®—ßÀ«—¥√–¬Õß
ÒÛ.˜ ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈‡π‘πæ√– Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß
√–¬Õß ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ “∏“√≥ ¢ÿ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π®—ßÀ«—¥√–¬Õß »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π
®—ßÀ«—¥√–¬Õß
ÒÛ.¯ ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå°“√∑” «π¬“ß®—ßÀ«—¥√–¬Õß
ÒÛ.˘ ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å√–¬Õß ∫√‘…—∑ ∑»∑ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π)
ÒÛ.Ò °“√ª√–ª“√–¬Õß °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
ÒÛ.ÒÒ ∂“π’ µ”√«®¿Ÿ ∏ √Õ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ß√–¬Õß °Õß°”°— ∫ °“√µ”√«®¿Ÿ ∏ √®— ß À«— ¥ √–¬Õß
∑’Ë∑”°“√»“≈ª°§√Õß√–¬Õß ”π—°ß“π°“™“¥®—ßÀ«—¥√–¬Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß
®—ßÀ«—¥√–¬Õß ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√
ÒÛ.ÒÚ ‚√ßª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
ÒÛ.ÒÛ ∂“π’µ”√«®∑“ßÀ≈«ß Û °Õß°”°—∫°“√ Û √–¬Õß À¡«¥°“√∑“ß√–¬Õß∑’Ë Ò
ÒÛ.ÒÙ ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
ÒÛ.Òı ∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß ©∫—∫∑’Ë Úˆˆ/ÚÙ¯ı
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ÒÛ.Òˆ
ÒÛ.Ò˜
ÒÛ.Ò¯
ÒÛ.Ò˘
ÒÛ.Ú
ÒÛ.ÚÒ
ÒÛ.ÚÚ
ÒÛ.ÚÛ
ÒÛ.ÚÙ
ÒÛ.Úı
ÒÛ.Úˆ
ÒÛ.Ú˜
ÒÛ.Ú¯
ÒÛ.Ú˘
ÒÛ.Û
ÒÛ.ÛÒ

»“≈®—ßÀ«—¥√–¬Õß
ª√–µŸ√–∫“¬πÈ”
”π—°ß“π‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√
∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π§≈—ß®—ßÀ«—¥√–¬Õß
À°√≥å°“√‡°…µ√‡¡◊Õß√–¬Õß ®”°—¥
»Ÿπ¬å°”®—¥¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫Ωíß°≈∫‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß
”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥√–¬Õß
∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß ©∫—∫∑’Ë Úˆˆ/ÚÙ¯ı
∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß
∑’Ë∑”°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÈ” “¬ Û
»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡«‘™“°“√ §≥–§√ÿ»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π√–¬Õß ”π—°ß“π™≈ª√–∑“π∑’Ë ˘ °√¡™≈ª√–∑“π
ª√–¿“§“√√–¬Õß °Õß∑—æ‡√◊Õ
»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢µ”∫≈ª“°πÈ”
∑’Ë¥‘π°Õß∑—æ‡√◊Õ

1
√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß
„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß√–¬Õß
æ.». ÚıÙ˘
∂ππµ“¡·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß ·∫àß‡ªìπ Ù ¢π“¥ §◊Õ
Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß Òˆ. ‡¡µ√ ®”π«π Òˆ “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß
§◊Õ ∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß
™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ - ∫â“πÀπÕß π¡) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß
™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ - ∫â“πÀπÕß π¡) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ ∫â“πÀπÕß π¡) √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ ‡¡µ√
∫√√®∫°—∫∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) ∑’Ë∫√‘‡«≥
Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) (∂ππ “¬ ° Ú)
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ‰ª∑“ß∑‘ » „µâ · ≈–∑‘ » µ–«— π ÕÕ°‡©’ ¬ ß„µâ µ “¡·π«∂ππ
Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) (∂ππ “¬ ° Ú) √–¬–ª√–¡“≥
ˆÚ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ®π∫√√®∫°—∫
∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ)
(∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ° Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–
∑‘»‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ
∂ππ “¬ ° Û ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ
(√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) (∂ππ “¬ ° Ò) ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° Ú
∫√√®∫°—∫∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) (∂ππ “¬ ° Ò)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡)
(∂ππ “¬ ° Ò) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Û˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Òˆ ‡¡µ√
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∂ππ “¬ ° Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬‚™§¥’ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ú)
∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß·≈–∂ππæ®π°√
‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ∑à“∫√√∑ÿ° (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«
∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ¿—°¥’∫√‘√—°…å (∂ππ “¬ § Ù)
∂ππ “¬ ° ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß ˆ ·≈–´Õ¬‡√◊Õπ¢«—≠
‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß (∂ππ “¬ ° ı) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ú)
∂ππ “¬ ° ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÀπÕß∫—« ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫
∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°) ∫√√®∫
°—∫∂ππ “¬ § Ú
∂ππ “¬ ° ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ√‘¡πÈ” ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππµ“° π‘
¡À“√“™ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
(∂ππ “¬ § Ú)
∂ππ “¬ ° ˘ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß
§◊Õ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∂ππ∫“ß®“° ·≈–∂ππ¢â“ßÕ”‡¿Õ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥
Àà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß (∂ππ “¬ ° ı) ‰ª∑“ß∑‘»„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ “¬ ¢ Ò √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ûˆ ‡¡µ√
∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°
µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫“ß®“° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ∫“ß®“°
∫√√®∫°—∫∂ππ¢â“ßÕ”‡¿Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ¢â“ßÕ”‡¿Õ ®π ¥ÿ ∂ππ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
√–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ∑“ß‰ºà Û (∂ππ “¬ § ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∑“ß‰ºà Û
(∂ππ “¬ § ı) ∫√√®∫°—∫∂ππ√‘¡πÈ” (∂ππ “¬ ° ¯) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»„µâµ“¡·π«
∂ππ∑“ß‰ºà Û (∂ππ “¬ § ı) √–¬–ª√–¡“≥ ıÒ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆ˜ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ®π ¥ÿ ∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√
µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú ∫√√®∫°—∫∂ππ√‘¡πÈ” (∂ππ “¬ ° ¯) ‰ª∑“ß
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∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
√–¬–ª√–¡“≥ ÒÙ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ ° ÒÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ÒÚ ∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«
∂ππ “¬ ° ÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡µ√
∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Û ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û
(∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Û √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√
∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ
Õ“√’√“…Æ√å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ı ‡¡µ√
∂ππ “¬ ° ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬Õ“√’√“…Æ√å Ò ·≈–∂ππ
Õ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò (∂ππ “¬ ° Ò)
‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«´Õ¬Õ“√’√“…Æ√å Ò ®π ÿ¥´Õ¬‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√
∫√√®∫°—∫∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“ ·≈â«‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“
√–¬–ª√–¡“≥ Ò¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û µ—¥°—∫∂ππ
µ“° ‘π¡À“√“™ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ § Û √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√
∂ππ “¬ ° ÒÚ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘Ë¡µâπ®“°·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Û
Ωíßò µ–«—πÕÕ°∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíßò ‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíßò ‡Àπ◊Õ √–¬–
ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ√–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Û
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ “¬ § Û √–¬–ª√–¡“≥ Ù˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥
ı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ ° ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ˘ µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ° ˘ √–¬–ª√–¡“≥ Ú˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ùı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û
(∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)
∂ππ “¬ ° ÒÛ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°´Õ¬‚™§¥’ (∂ππ “¬ ° Ù)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫
∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡) (∂ππ “¬ ° Ò)
∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “¬ ° Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Ú
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∂ππ “¬ ° ÒÙ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ ∑’∫Ë √‘‡«≥∂ππ Õ∫®. √¬. ÒÒ (√¬. ÛıÚ) (∫â“πÀπÕß¡–À“¥ - ∫â“π™“¬°√–ªÉÕ¡)
(∂ππ “¬ ° Ú) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûˆ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò˘ ‡¡µ√ µ—¥ºà“π∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«
∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË (∂ππ “¬ ° Òı) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,¯ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
√–¬–ª√–¡“≥ Ú,ˆ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππæ—≤πª√–‡ √‘∞∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ √–¬–ª√–¡“≥ ı¯ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ° Òı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ÕË °”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥
Ò,¯ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ÒÙ
∂ππ “¬ ° Òˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ—≤πª√–‡ √‘∞ ‡√‘¡Ë µâπ®“°
∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘
Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ò¯. ‡¡µ√ ®”π«π Ú “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß
(∂ππ “¬ ° ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß (∂ππ “¬ ° ı) ∫√√®∫°—∫´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß ˆ
(∂ππ “¬ ° ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß (∂ππ “¬ ° ı) √–¬–ª√–¡“≥
Ò˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ºà“π∂ππ “¬ ° ˘
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ˘ µ—¥°—∫∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“ (∂ππ “¬ § Ù) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ° ˘ √–¬–ª√–¡“≥
Ò,Ùı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Û ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ ¡ÿ∑√‡®¥’¬å
(∂ππ “¬ § Û) ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û ∫√√®∫°—∫∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“ (∂ππ “¬ § Ù)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ § Û √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÒÛ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò
∫√√®∫°—∫∂ππ∑à“∫√√∑ÿ° (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫™“¬Ωíòß
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ùı ‡¡µ√
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∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππµ“° π‘ ¡À“√“™ ‡√‘¡Ë µâπ®“°
∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππµ“° ‘π¡À“√“™∫√√®∫°—∫∂ππ»√’‡¡◊Õß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
√–¬–ª√–¡“≥ Ú˜ ‡¡µ√
Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π ˆ “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∑à“∫√√∑ÿ° ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ
‡≈’¬∫™“¬Ωíòß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)
∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ÕË °”Àπ¥
„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ - ∫â“πÀπÕß π¡)
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß™π∫∑ √¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ - ∫â“πÀπÕß π¡)
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß™π∫∑
√¬. Ùˆ (·¬°∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÛ - ∫â“πÀπÕß π¡) √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˘Û ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
´Õ¬‚™§¥’ (∂ππ “¬ ° Ù) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ¢ÿ ¡ÿ «‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«´Õ¬‚™§¥’ (∂ππ “¬ ° Ù) √–¬–ª√–¡“≥ ıÚ ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘ » µ–«— π ÕÕ°‡©’ ¬ ß‡Àπ◊ Õ ·≈–∑‘ » µ–«— π ÕÕ°‡©’ ¬ ß„µâ µ “¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡à ª √“°Ø™◊Ë Õ
®π ¥ÿ ∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ıÚ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË √–¬–ª√–¡“≥ Ò˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ®—π∑Õÿ¥¡∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ®—π∑Õÿ¥¡
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ
®—π∑Õÿ¥¡ √–¬–ª√–¡“≥ ˆ˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Úˆ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
·≈–∂ππÀπÕß∫—« (∂ππ “¬ ° ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈π§√√–¬Õß À≈—°‡¢µ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ √–¬–ª√–¡“≥ ı¯ ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË √–¬–ª√–¡“≥ ÛÒ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ
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√–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ¢ÿ ¡ÿ «‘∑) √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ú ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Òˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππ√‘¡πÈ” (∂ππ “¬ ° ¯) µ—¥°—∫∂ππ “¬ § ı ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°
µ“¡·π«∂ππ√‘¡πÈ” (∂ππ “¬ ° ¯) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Û¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–
ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ ° ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ˘ µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ ° ˘ √–¬–ª√–¡“≥ Òı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ıÛ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Û ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û
µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Û √–¬–ª√–¡“≥
ÛÙ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÒ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíßò ‡Àπ◊Õ
∑’Ë∫√‘‡«≥§≈Õß√–∫“¬πÈ” “¬ Û Ωíòßµ–«—πµ° ∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
µ“¡·π«·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√
∂ππ “¬ § Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß ÒÚ ·≈–
∂ππ ¡ÿ∑√‡®¥’¬å ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û
(∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«´Õ¬√“…Æ√å∫”√ÿß ÒÚ √–¬–ª√–¡“≥ ıÙ ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò˘ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß (∂ππ “¬ ° ı)
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß (∂ππ “¬ ° ı) ∫√√®∫°—∫∂ππ∑à“∫√√∑ÿ° (∂ππ “¬ § Ò)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ√“…Æ√å∫”√ÿß (∂ππ “¬ ° ı) √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ú ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò˜ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ ¡ÿ∑√‡®¥’¬å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ ¡ÿ∑√‡®¥’¬å √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–
ª√–¡“≥ ÛÙ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“ (∂ππ “¬ ° ÒÒ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ
¡ÿ∑√§ß§“µ—¥°—∫∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“ (∂ππ “¬ ° ÒÒ) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«
∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“ (∂ππ “¬ ° ÒÒ) √–¬–ª√–¡“≥ Ò¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ¡ÿ∑√§ß§“∫√√®∫°—∫
∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ √–¬–ª√–¡“≥
Ò˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ∑“ß‰ºà Û ‰ª∑“ß
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∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “¬ § Ú ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú
∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥
ÛÒ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ—¥°—∫∂ππ “¬ ° ÒÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ÒÚ
∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”√–¬Õß Ωíòß‡Àπ◊Õ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “¬ ° ÒÚ √–¬–
ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ù˜ ‡¡µ√ ºà“π∂ππ “¬ ° ˘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–
ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË (∂ππ “¬ ° ÒÚ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ¢ÿ ¡ÿ «‘∑)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) √–¬–ª√–¡“≥
Ù ‡¡µ√
∂ππ “¬ § Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊ Õ ∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“
∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ·≈–∂ππ¿—°¥’∫√‘√—°…å ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππ “¬ § Û ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û µ—¥°—∫∂ππ “¬ ° ÒÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∂ππÕ¥ÿ≈¬∏√√¡ª√–¿“ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË √–¬–ª√–¡“≥ Ú, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ¿—°¥’∫√‘√—°…å·≈–∂ππæ®π°√
(∂ππ “¬ ° ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ¿—°¥’∫√‘√°— …å®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)
∂ππ “¬ § ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∑“ß‰ºà Û ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∂ππ “¬ § Û ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Û ∫√√®∫°—∫∂ππµ“° π‘
¡À“√“™ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Û √–¬–ª√–¡“≥ Ò, ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÒÛ ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ√‘¡πÈ” (∂ππ “¬ ° ¯)
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√‘¡πÈ” (∂ππ “¬ ° ¯) ∫√√®∫°—∫∂ππµ“° ‘π¡À“√“™ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ√‘¡πÈ” (∂ππ “¬ ° ¯) √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ú ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
√–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ∑’Ë∫√‘‡«≥
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑)
∂ππ “¬ § ˆ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°´Õ¬‡√◊Õπ¢«—≠ (∂ππ “¬ ° ˆ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û
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(∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑) √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ù ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ıÛ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫
∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú µ—¥°—∫∂ππ®—π∑Õÿ¥¡ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡µ√
Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–
∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ§—π§≈Õßµ“ Õπ ‡√‘¡Ë µâπ®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ°
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û (µÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß√–¬Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ûˆ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
(µ—¥ºà“π§≈Õß∑—∫¡“) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Òı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥
Û,Ù ‡¡µ√ µ—¥ºà“π∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππæ—≤πª√–‡ √‘∞
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ¯ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ûˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,¯˜ ‡¡µ√
µ—¥ºà“π∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ
æ—≤πª√–‡ √‘∞ µ—¥°—∫∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°) ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. √¬. Ò¯ (√¬. ÚÙ) (∫â“π‡™‘ß‡π‘π - ∫â“π™“°∫°)
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ùˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,˘Ò ‡¡µ√ µ—¥ºà“π
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÛ˘ ∫√‘‡«≥∑“ß·¬°‰ª∫â“πÀπÕßÀ‘π °—∫∑“ß‰ª∫â“π‰√à¬“¬¢” ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÛÚ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ§—π§≈Õßµ“ Õπ ‰ªµ“¡·π«
∂ππ§—π§≈Õßµ“ Õπ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡µ√
∫√√®∫°—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ°
µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙÚ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ°
√–¬–ª√–¡“≥ ÙÚ ‡¡µ√

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม
ในทองที่ตําบลตาขัน ตําบลหนองตะพาน อําเภอบานคาย และตําบลน้ําคอก ตําบลทับมา ตําบลเชิงเนิน
ตําบลนาตาขวัญ ตําบลบานแลง ตําบลเนินพระ ตําบลทาประดู ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การใชบังคับ
ผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

