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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสกลนคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลธาตุนาเวง  ตําบลฮางโฮง  ตําบลธาตุเชิงชุม  

ตําบลงิ้วด่อน  ตําบลพังขว้าง  ตําบลดงมะไฟ  และตําบลห้วยยาง  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  ที่เก่ียวข้อง
และแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การค้า   
การบริการ  การบริการสังคม  การศึกษา  และการคมนาคมขนส่งของจังหวัดสกลนคร 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  การพาณิชยกรรม  การอุตสาหกรรม  และการ
คมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ 
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์โบราณสถาน 
(๕) อนุรักษ์หนองหาร  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก  
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองและเส้นทแยง 
สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
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(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่กําหนดไว้ เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่ โ ล่ง   
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๓๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  ถึงหมายเลข  ๑๓.๔๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน 
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนดิเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ

ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) คลังสินค้า 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน   
๑๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน   
๑๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ

ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน   
๑๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ

ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่ให้บริการแก่ชุมชน  อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ตามประเภท   ชนิด   และจํ าพวกที่ กํ าหนดให้ดํ า เนินการ ได้ ตามบัญชีท้ ายกฎกระทรวงนี้   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  และโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการ 
ได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ

ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน   
๑๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชนท์ี่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน   
๑๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ขอ้ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  การประมงหรือเก่ียวข้องกับการประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  เว้นแต่ที่ดิน 
ในบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน   
และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไม่ใช่การประมงหรือเก่ียวข้องกับการประมงได้ด้วย 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังห้วยสมอ  ห้วยทราย  ห้วยโมง  ห้วยนาหลุม  ห้วยแล้ง  ห้วยศรีวิชา   
ห้วยเดียก  ห้วยกุดจาน  และห้วยยาง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของห้วยสมอ   
ห้วยทราย  ห้วยโมง  ห้วยนาหลุม  ห้วยแล้ง  ห้วยศรีวิชา  ห้วยเดียก  ห้วยกุดจาน  และห้วยยาง  ไม่น้อยกว่า   
๑๐  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพ
ธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการ
คมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังหนองหาร  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 
ของหนองหารไม่น้ อยกว่ า  ๑๐   เมตร   เว้ นแต่ เ ป็นการ ก่อสร้ าง เพื่ อการคมนาคมทางน้ํ า   
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้อง 
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๒๐ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได ได

      หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลผลิตเกษตรกรรม ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให ได ได ได

       เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือ ได ได

      สารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใด ได

      ของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได ได

      ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน ได

      การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสกลนคร 

พ.ศ. ๒๕๕๔

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวกโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

ที่ดินประเภท

อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรม
ชนบทและเกษตรกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให ได ได

       เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได

      และอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดย ได ได ได ได

      ฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

โรงงานจําพวก

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

อนุรักษชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือ

พืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได ได

       ซึ่งที่มิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือ ได ได ได ได ได

       เปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด ได ได ได ได ได

      ผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก

อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
อนุรักษชนบทและ

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิดภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี ได ได ได ได

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ซึ่งมิใชเสื่อ ได ได ได ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได

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

      ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก โรงงานจําพวกโรงงานจําพวก

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
เกษตรกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
อนุรักษชนบทและ

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

      หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว 

      หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือ ได

      สวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือ ได ได ได ได ได

ผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมก็อก อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน ได

      ของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรือ ได

อโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติก

อัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๕

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย

โรงงานจําพวกโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

อนุรักษชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

เกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

โรงงานจําพวก

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยาง ได ได ได

      หรือปา

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําใน ได ได ได

      สวนยางหรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผาหรือเครื่องดินเผา ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโละหะ  ได ได ได

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ

หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือ ได

      หลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 

      อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได

      หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก

๖

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

อนุรักษชนบทและ
ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใชที่ทํา ได ได

ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ

หรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง 

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได

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

๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว 

๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ ได ได ได ได

ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)  

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งที่ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก

๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อนุรักษชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม อตุสาหกรรมเฉพาะกิจ

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่ดินประเภท

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ 

เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา 

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก  

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคบัไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลข

ชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

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

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or 

Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต

อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

๘

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

อนุรักษชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ

จักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได ได ได

      จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได

      หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใช ได ได ได ได

จักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาตรที่ใชใน ได ได

      หองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

      นาก หรืออัญมณี

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

      หรือโลหะที่มีคา

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

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวกโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

๙

ที่ดินประเภท

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อนุรักษชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได

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

      โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่หรือไฟแช็ก 

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได ได ได ได ได

      ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง 

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยาน ได

      ดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได

      ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

อนุรักษชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ได ได ได

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

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

หรือขนสัตว

หมายเหต ุ   ลําดับที่                หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 ได                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 โรงงานจําพวกที่     หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อนุรักษชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวกโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑๑

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß°”Àπ¥°“√„™âª√–‚¬™πå∑’Ë¥‘πμ“¡∑’Ë‰¥â®”·π°ª√–‡¿∑

∑â“¬°Æ°√–∑√«ß„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß °≈π§√

æ.». ÚııÙ

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

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

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

„Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õπÿ√—°…å‡æ◊ËÕ°“√Õ¬ŸàÕ“»—¬ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥»Ÿπ¬å√“™°“√®—ßÀ«—¥ °≈π§√

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ÿ¢‡°…¡ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§  ∂“π’§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰ø °≈π§√ ·≈–

∂ππ “¬ ° Û ø“°μ–«—πÕÕ°

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

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢‡°…¡ ø“°„μâ

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

Õ“§“√æ‘æ‘∏¿—≥±å∫√‘¢“√æ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ ¿Ÿ√‘∑—μ‚μ ∑’Ëæ—° ß¶å “¡—§§’∏√√¡“«“  »Ÿπ¬å°“√ÿ≥¬‡∑æ °≈π§√

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

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ·≈–«—¥ “¡—§§’∏√√¡“«“ 

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°μ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ «π “∏“√≥–√‘¡∑“ß (μ√ß ’Ë·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

(μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ) ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

(μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈– ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°„μâ ·≈– ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß

 °≈π§√ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°μ–«—πμ° ·≈–

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ «—¥ «à“ß‡μÁ° ¡∫Ÿ√≥å ·≈– ÿ “π·≈–¨“ªπ ∂“π ÿ¢ «— ¥‘Ï

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– ˘ı ‡¡μ√

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

‡∑§‚π‚≈¬’¿“§μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈π§√

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ùı ‡¡μ√

Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°„μâ ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“π»√’«‘™“

(§ÿ√ÿ√“…Æ√åÕÿ∑‘»)

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

·≈–‡ âπμàÕμ√ß®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ

®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬»√’«‘™“ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬»√’«‘™“ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ÛÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
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Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÛÒÛ˜ ø“°μ–«—πμ° ‡ âπμ—Èß©“°

°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

Ú, ‡¡μ√ ·≈–»Ÿπ¬å«‘™“°“√¥â“πæ◊™·≈–ªí®®—¬°“√º≈‘μ °≈π§√

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

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– Ú,Ù ‡¡μ√

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

Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°„μâ ·≈–Àπà«¬∫”√ÿß

∑“ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ·¢«ß°“√∑“ß °≈π§√∑’Ë Ò

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ¢ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– Ò,˜ı ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòßμ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“§”«‘∑¬“§“√

·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

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

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√ √–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë Ò °—∫À≈—°‡¢μ∑’Ë Ú

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “∏“√≥–

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√ √–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë Ò °—∫

À≈—°‡¢μ∑’Ë ÒÙ
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Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß„μâ Ωíòßμ–«—πμ°

·≈–Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) «—¥ªÉ“¿Ÿ∏√æ‘∑—°…å  ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß∑’Ë ı °Õß°”°—∫°“√ Ù

·≈– ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥ °≈π§√

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

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–

«—¥ÀπÕß∫—«„À≠à («—¥∑ÿàß¿Ÿ¡‘ Õπμ‘«∑Õß)

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°μ–«—πμ° ·≈–ø“°„μâ

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

∂ππ “¬ ° Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬–

Ú ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥«—¥ªÉ“ —πμ‘∏√√¡ (π“‡«ß) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß∂ππ “¬ ß Ò

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀπÕßÀ“π Ωíòßμ–«—πμ°
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¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥ ”π—°∑“ßÀ≈«ß∑’Ë Û ·≈–·¢«ß°“√∑“ß °≈π§√∑’Ë Û

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π‡´πμå¬Õ‡´ø

 ”π—°¡‘´´—ß∑à“·√à ·≈–ÀπÕß∫—«πâÕ¬

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ ∂“π’∑¥≈Õß¢â“« °≈π§√ ·≈–Àâ«¬∑√“¬ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß≈”Àâ«¬∑√“¬ Ωíòß„μâ

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

∂ππ “¬ ° Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬–

¯ ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß„μâ ·≈–

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

∂ππ “¬ ß Ò μ—¥°—∫∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬–

Ò,ı ‡¡μ√

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

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

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

∂ππ “¬ ß Ò μ—¥°—∫∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬–

Ò,ı ‡¡μ√
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Ú.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß Ωíòß„μâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥´Õ¬ ÿ¢‡°…¡ Òı ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π °≈π§√ («—π§√Ÿ ÚıÒ)

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°μ–«—πÕÕ°

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

Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ò ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß

Ωíòßμ–«—πÕÕ°

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

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

À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ·≈–ÀπÕß∑√“¬¢“«

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°μ–«—πÕÕ°

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÛÛÙ ÀπÕß‰ºà∫â“π ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑

À¡“¬‡≈¢  π. ÛÛÙ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÛÛÙ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√

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

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

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÛÛÙ

ø“°„μâ  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π¥ß¢ÿ¡¢â“« ·≈–∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå (∫â“π¥ß¢ÿ¡¢â“«)

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

Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ.

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“° ∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ.

∫√√®∫°—∫∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ‡ªìπ√–¬– Ò,Ò ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢‡°…¡ ø“°„μâ

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

∑√—æ¬å ‘π¢Õß‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ »Ÿπ¬å°“√ÿ≥¬‡∑æ °≈π§√ «—¥ªÉ“ ÿ∑∏“«“  Õ“§“√æ‘æ‘∏¿—≥±å∫√‘¢“√æ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ

¿Ÿ√‘∑—μ‚μ ∑’Ëæ—° ß¶å “¡—§§’∏√√¡“«“   ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ú.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ø“°μ–«—πμ°

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

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

À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

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

∑√—æ¬å ‘π°√¡∑“ßÀ≈«ß ·≈– ”π—°ß“π À°√≥åÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.ÚÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
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Ú.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡ Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

Ú.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“ÕâÕ¬§” –Õ“¥ ·≈–§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ °≈π§√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“ÕâÕ¬§” –Õ“¥ ·≈–§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ °≈π§√

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡√◊Õπ®”™—Ë«§√“«∫â“ππ“ÕâÕ¬

Ú.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°„μâ

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

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

∂ππ °≈∑«“ªï ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√

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

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

Ú.ÚÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°„μâ

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

«—¥∫â“ππ“ÕâÕ¬

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ß °≈π§√

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß

Õ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡μ√
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¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‡¥’¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬»√’«‘™“ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß

Õ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

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

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

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

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

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

∂ππ μ. æ—≤π“ ø“°μ–«—πμ° ¡Ÿ≈π‘∏‘‡¡μμ“∏√√¡ (»“≈‡®â“æàÕ‡ ◊Õ) ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥´Õ¬ ÿ¢‡°…¡ Òı ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ”π—°ß“π°“√§â“¿“¬„π®—ßÀ«—¥ °≈π§√  ”π—°ß“π “¢“

™—Ëßμ«ß«—¥‡¢μ Ú-Û  °≈π§√  ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥ °≈π§√  ”π—°ß“πª√–°—π¿—¬®—ßÀ«—¥ °≈π§√

 ”π—°ß“πæ—≤π“∏ÿ√°‘®°“√§â“®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ∫â“πæ—° √√æ“°√®—ßÀ«—¥ °≈π§√  √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë °≈π§√

 ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß °≈π§√ ∫â“πæ—°π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈–∫â“πæ—°

‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥»√’…–‡°… ·≈–∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥ –æ“π§”

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ¡√√§“≈—¬ ´Õ¬ ˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ”π—°ß“π°“√§â“¿“¬„π®—ßÀ«—¥ °≈π§√  ”π—°ß“π “¢“

™—Ëßμ«ß«—¥‡¢μ Ú-Û  °≈π§√  ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥ °≈π§√  ”π—°ß“πª√–°—π¿—¬®—ßÀ«—¥ °≈π§√

 ”π—°ß“πæ—≤π“∏ÿ√°‘®°“√§â“®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ∫â“πæ—° √√æ“°√®—ßÀ«—¥ °≈π§√  √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë °≈π§√

 ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß °≈π§√ ∫â“πæ—°π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ∫â“πæ—°

‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√  π“¡°’Ã“‡∑»∫“≈  π“¡¡‘Ëß‡¡◊Õß ∂ππ¡√√§“≈—¬ ø“°„μâ

·≈–«—¥‚æ∏‘Ï™—¬

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’ª√–¡ß®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–ª“ °≈π§√

°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥ √–æ—ß∑Õß

¥â“π„μâ ®¥«—¥æ√–∏“μÿ‡™‘ß™ÿ¡«√«‘À“√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ„®º“ ÿ° ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ √–æ—ß∑Õß

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‚√ßæ¬“∫“≈ °≈π§√ ·≈–‚§√ß°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ °≈π§√

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥æ√–∏“μÿ‡™‘ß™ÿ¡«√«‘À“√

Û.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ÀπÕß∑√“¬¢“« ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ò

·≈–∂ππ “¬ ° Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„μâ

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–«—¥»√’ ÿ¡—ß§å

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

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

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥»Ÿπ¬å√“™°“√®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡ Ωíòßμ–«—πÕÕ°

·≈– ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬ ÿ¢‡°…¡ Ò ø“°μ–«—πμ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡ Ωíòßμ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ù ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

ª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπ¡“° ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È
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Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„μâ

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

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

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√—∞æ—≤π“ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ μ. æ—≤π“ ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ù.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ¡√√§“≈—¬ ø“°„μâ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û (¬ÿμ‘∏√√¡«‘∑¬“)

‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈– ”π—°ß“π “¡—≠»÷°…“

®—ßÀ«—¥ °≈π§√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ¡√√§“≈—¬ ´Õ¬ ˆ ø“°μ–«—πμ° ·≈–«—¥ –æ“π§”

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ ”π—°ß“π‡À≈à“°“™“¥®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å

®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈–∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

Ù.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ√— ∞æ—≤π“ ø“°μ–«—πÕÕ° ‚√ß ‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú

(‡™‘ß™ÿ¡Õπÿ™π«‘∑¬“) ·≈–«—¥»√’‚æπ‡¡◊Õß

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

 ’‡∑“ÕàÕπ

Ù.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ„®º“ ÿ° ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥·®âß· ßÕ√ÿ≥

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°μ–«—πÕÕ°

Ù.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ÿ¢‡°…¡ ø“°μ–«—πμ°
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¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ√—∞æ—≤π“ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈– ∂“π’¢π àß®—ßÀ«—¥ °≈π§√

Ù.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π °≈π§√ («—π§√Ÿ ÚıÒ)

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‚√ß‡√’¬π °≈π§√ («—π§√Ÿ ÚıÒ) ·≈–´Õ¬ ÿ¢‡°…¡ Òı

ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

Ù.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥»Ÿπ¬å√“™°“√®—ßÀ«—¥ °≈π§√

¥â“π„μâ ®¥»Ÿπ¬å√“™°“√®—ßÀ«—¥ °≈π§√

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

Ù.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ μ. æ—≤π“ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ√—∞æ—≤π“ ø“°μ–«—πμ°

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

·≈–´Õ¬ ÿ¢‡°…¡ Òı ø“°‡Àπ◊Õ

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

ø“°μ–«—πÕÕ°

Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ø“°μ–«—πÕÕ° ∂ππ ÿ¢‡°…¡ ø“°μ–«—πÕÕ°

»Ÿπ¬åª√– “πß“πÕß§å°√™ÿ¡™π®—ßÀ«—¥ °≈π§√ (»Õ.™®.) ·≈–»Ÿπ¬å√«¡®”Àπà“¬º≈‘μ¿—≥±å®“°

»Ÿπ¬å»‘≈ª“™’æ °≈ÿà¡Õ“™’æÀ—μ∂°√√¡·≈–Õÿμ “À°√√¡æ◊Èπ∫â“π®—ßÀ«—¥ °≈π§√

Ù.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢‡°…¡ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ø“°μ–«—πμ° ·≈–´Õ¬ ÿ¢‡°…¡ Ò ø“°μ–«—πμ°

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

¥â“πμ–«—πμ° ®¥ ∂“π’‡æ‘Ë¡§«“¡¥—ππÈ” °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥ °≈π§√

·≈–»Ÿπ¬å®”Àπà“¬º≈‘μ¿—≥±åæ◊Èπ‡¡◊Õß‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√ (‚√ßæ¬“∫“≈ °≈π§√ Ú °Õß «— ¥‘°“√ —ß§¡

‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√) ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ø“°μ–«—πÕÕ°
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ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ·≈–À¡“¬‡≈¢ ı.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ßÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

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

ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

ø“°μ–«—πμ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

(μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

(μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‡ªìπ√–¬– Ò,‹Ú ‡¡μ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“π„μâ ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

ø“°μ–«—πμ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

(μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

(μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‡ªìπ√–¬– Ú,Û ‡¡μ√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬ ¡Õ Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√ √–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë Ú °—∫À≈—°‡¢μ∑’Ë Ò

·≈–√–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ‡∑»∫“≈∑’Ë Ò °—∫À≈—°‡¢μ‡∑»∫“≈∑’Ë ÒÙ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ

ø“°‡Àπ◊Õ

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

√–À«à“ßμ”∫≈∏“μÿπ“‡«ß°—∫μ”∫≈æ—ß¢«â“ß ·≈–‡ âπ·∫àß‡¢μ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßμ”∫≈∏“μÿπ“‡«ß°—∫

μ”∫≈Œ“ß‚Œß
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ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬ ¡Õ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡¢μ∑À“√

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑À“√

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

ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬ ¡Õ Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀπÕßÀ“√ Ωíòßμ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚ  ∂“π’∑¥≈Õß¢â“« °≈π§√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡¢μ∑À“√

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

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

ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß„μâ ‚√ß‡√’¬π

∏“μÿπ“√“¬≥å«‘∑¬“ ‚√ß‡√’¬π‡¡◊Õß °≈π§√ (∏“μÿπ“√“¬≥å‡®ß‡«ß) «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§ °≈π§√ ·≈–

¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø °≈π§√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πμ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√¥â“πæ◊™·≈–ªí®®—¬°“√º≈‘μ °≈π§√ (ÀπÕßÀ¡“°‡≤à“)

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

μ“¡¡μ‘§≥–√—∞¡πμ√’

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.ÒÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡À≈◊Õß ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ß ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.ÒÛ À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò¯ À¡“¬‡≈¢ ¯.ÚÒ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ¯.ÚÚ

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

∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Û À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ÒÚ À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Úˆ À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ú˜ À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ú¯

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.ı À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Ò˜ À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Ò˘ À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.ÚÒ À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.ÛÚ

·≈–À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Ûı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß∑’Ë ı °Õß°”°—∫ Ù ·≈– ”π—°ß“π¢π àß

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“π„μâ ®¥«—¥ªÉ“¿Ÿ∏√æ‘∑—°…å

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥ªÉ“¿Ÿ∏√æ‘∑—°…å

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πÕÕ°

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòßμ–«—πμ°

·≈–«—¥ÀπÕß∫—«„À≠à («—¥∑ÿàß¿Ÿ¡‘ Õπμ‘«∑Õß)

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ò

«—¥ªÉ“ —πμ‘∏√√¡ (π“‡«ß) ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ° Ò

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬– Ú ‡¡μ√

∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ “¬ ß Ò ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ß Ò μ—¥°—∫

∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡μ√ ·≈–

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

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß„μâ

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

∂ππ “¬ ß Ò μ—¥°—∫∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬–

Ò,ı ‡¡μ√
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¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ß Ò ø“°‡Àπ◊Õ

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

∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ß Ò ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡μ√

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

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß Ωíòß„μâ

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

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ·≈–«—¥ “¡—§§’∏√√¡“«“ 

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πÕÕ°

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

ˆ.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ßæ¬“∫“≈ °≈π§√ ‚§√ß°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ °≈π§√ ∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„μâ  ”π—° ß¶å¥Õπ°√–‚® ’¡“√“¡ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀπÕßÀ“√

Ωíòß„μâ

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

·≈–‡ âπμ√ß∑’ËμàÕμ√ß®“°·π«‡ âπμ√ß‡¥’¬«°—π°—∫‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÛÒÚÙ ø“°μ–«—πÕÕ°

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„μâ «—¥æ√–∏“μÿ¥Ÿ¡ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ

∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ø“°μ–«—πÕÕ° ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ∫√√®∫°—∫∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ‡ªìπ√–¬– Ò,Ò ‡¡μ√

‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ·≈–∂ππ “¬ § Ò ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.ÚÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ø“°μ–«—πμ° ‚√ß‡√’¬π °≈π§√æ—≤π»÷°…“

·≈– ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ‡¢μ ˘ ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ °≈∑«“ªï ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡ Ωíòß„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡ Ωíòß„μâ ·≈–

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ «—¥ «à“ß‡μÁ° ¡∫Ÿ√≥å   ÿ “π·≈–¨“ªπ ∂“π ÿ¢ «— ¥‘Ï ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡ Ωíòßμ–«—πμ°·≈–Ωíòßμ–«—πÕÕ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÚÚ˜ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢  π. ÛÒÚÙ ø“°μ–«—πμ°

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬·≈âß Ωíòß‡Àπ◊Õ·≈–Ωíòß„μâ ·≈–·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ°

´÷Ëß‡ªìπ‡ âπμ√ß∑’ËμàÕ®“°‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√ À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫

°—∫‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ μ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ‡ªìπ√–¬– ˘ı ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‡¥’¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ °≈∑«“ªï ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∂ππ °≈∑«“ªï ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‡¥’¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ

·≈–·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.ÚÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡À≈◊Õß ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Úˆ

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ûˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‡¥’¬° Ωíòß„μâ

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

‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√ À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπμ—Èß©“°°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

(μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ‡ªìπ√–¬– ˘ı ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

(μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ‡ªìπ√–¬– ˘ı ‡¡μ√

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

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

ˆ.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°„μâ «‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ß °≈π§√ ‡ âπ¢π“π

√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ı ·≈–«—¥∫â“ππ“ÕâÕ¬

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

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°‡Àπ◊Õ

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Ú˜ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ¯.Ú¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ
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ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

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

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

μ“¡¡μ‘§≥–√—∞¡πμ√’ ·≈–‡¢μªÉ“ ß«π·Ààß™“μ‘ ªÉ“¥ß™¡¿Ÿæ“π ·≈–ªÉ“¥ß°–‡¨Õ

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

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

ˆ.ÚÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°„μâ

·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫Àâ«¬°ÿ¥®“π Ωíòß‡Àπ◊Õ·≈–Ωíòß„μâ

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

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ

‡ªìπ√–¬– ˘ı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‡¥’¬° Ωíòß„μâ

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

‡ âπ∑·¬ß ’‡¢’¬« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õπÿ√—°…å™π∫∑·≈–‡°…μ√°√√¡ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πμ°

·≈– «π∏“√≥–√‘¡∑“ß (μ√ß ’Ë·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ)

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«
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∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– ˘ı ‡¡μ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß

Õ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– Ò,Ùı ‡¡μ√

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°·≈–ø“°μ–«—πμ° ‚√ß‡√’¬πΩπÀ¬“¥‡¥’¬« (¡Ÿ≈π‘∏‘ΩπÀ¬“¥‡¥’¬«)

·≈–«—¥‚Õ¿“  °≈∏√√¡“«“ 

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ø“°μ–«—πμ°

·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»„μâ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬»√’«‘™“

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√¥â“πæ◊™·≈–ªí®®—¬°“√º≈‘μ °≈π§√ (ÀπÕßÀ¡“°‡≤à“)

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ø“°μ–«—πμ°

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

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– Ú, ‡¡μ√ ·≈–∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢

 π. ÛÒÛ˜ ø“°μ–«—πÕÕ°

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

À¡“¬‡≈¢ ÒÛ.Û˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

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

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

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÛÛ˘
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¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬»√’«‘™“ Ωíòß‡Àπ◊Õ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– Ú,Ù ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–»Ÿπ¬å«‘®—¬

º≈‘μº≈¢ÕßªÉ“‰¡â  °≈π§√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢μªÉ“‰¡â∂“«√

μ“¡¡μ‘§≥–√—∞¡πμ√’

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

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬»√’«‘™“ Ωíòß„μâ

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

™≈ª√–∑“πÀâ«¬‡¥’¬° Ωíòß„μâ ·≈–‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß

Õ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “¬ ¢ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ ‡ªìπ√–¬– Ò,˜ı ‡¡μ√

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

˜.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥ ∂“π’«‘®—¬‡√◊Õπ™”°≈â“‰¡â¢ÕßªÉ“  °≈π§√ ·≈–§≈Õß àßπÈ”

™≈ª√–∑“πÀâ«¬‡¥’¬° Ωíòß„μâ

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ·π«‡¢μªÉ“‰¡â∂“«√

μ“¡¡μ‘§≥–√—∞¡πμ√’

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

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

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√·≈–°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È
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¯.Ò ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬ ¡Õ Ωíòß„μâ „π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß

Àâ«¬ ¡Õ

¯.Ú ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß„μâ „π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡Ωíòß

Àâ«¬∑√“¬

¯.Û  «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘ ˜Ú æ√√…“ (∫√‘‡«≥ ’Ë·¬°∫â“π∏“μÿπ“‡«ß)

¯.Ù ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀπÕßÀ“√¥â“πμ–«—πμ° Ωíòßμ–«—πμ°·≈–Ωíòßμ–«—πÕÕ° „π∫√‘‡«≥

·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀπÕßÀ“√

¯.ı ¥Õπ «√√§åπâÕ¬

¯.ˆ ¥Õπ «√√§å„À≠à

¯.˜ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬ Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–Ωíòß„μâ „π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬∑√“¬

¯.¯ ÀπÕßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå

¯.˘ ÀπÕß∫—«„À≠à

¯.Ò  «π ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ (¥Õπ¢“¡) ·≈–¥Õπ≈—ß°“

¯.ÒÒ ¥Õπ –π“ß

¯.ÒÚ ÀπÕß∫—«πâÕ¬

¯.ÒÛ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß Ωíòß‡Àπ◊Õ Ωíòßμ–«—πÕÕ° Ωíòß„μâ ·≈–Ωíòßμ–«—πμ°

„π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‚¡ß

¯.ÒÙ ≈“π√«¡πÈ”„®‰∑ °≈

¯.Òı  π“¡°’Ã“‡∑»∫“≈ ·≈– π“¡¡‘Ëß‡¡◊Õß

¯.Òˆ  √–æ—ß∑Õß

¯.Ò˜ ÀπÕß π¡

¯.Ò¯ ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå (∫â“π¥ß¢ÿ¡¢â“«)

¯.Ò˘ ÀπÕß∑√“¬¢“«

¯.Ú ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡ Ωíòß‡Àπ◊Õ Ωíòßμ–«—πÕÕ° Ωíòß„μâ ·≈–Ωíòßμ–«—πμ°

„π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬π“À≈ÿ¡

¯.ÚÒ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß (∫â“π¥ß¢ÿ¡¢â“«)

¯.ÚÚ ÀπÕß‰ºà∫â“π (∫â“π¥ß¢ÿ¡¢â“«)

¯.ÚÛ  π“¡°’Ã“®—ßÀ«—¥
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¯.ÚÙ  «π “∏“√≥–√‘¡∑“ß (μ√ß ’Ë·¬°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

μ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ)

¯.Úı ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬·≈âß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–Ωíòß„μâ „π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬·≈âß

¯.Úˆ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬»√’«‘™“ Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–Ωíòß„μâ „π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬»√’«‘™“

¯.Ú˜ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬‡¥’¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–Ωíòß„μâ „π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬‡¥’¬°

¯.Ú¯ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬°ÿ¥®“π Ωíòß‡Àπ◊Õ Ωíòßμ–«—πÕÕ° Ωíòß„μâ ·≈–Ωíòßμ–«—πμ°

„π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬°ÿ¥®“π

¯.Ú˘ ∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥√‘¡ΩíòßÀâ«¬¬“ß Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–Ωíòß„μâ „π∫√‘‡«≥·π«¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫√‘¡ΩíòßÀâ«¬¬“ß

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

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

˘.Ò ‚√ß‡√’¬π∏“μÿπ“√“¬≥å«‘∑¬“ ‚√ß‡√’¬π‡¡◊Õß °≈π§√ (∏“μÿπ“√“¬≥å‡®ß‡«ß) «‘∑¬“≈—¬

‡∑§π‘§ °≈π§√ ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø °≈π§√

˘.Ú ‚√ß‡√’¬π∏“μÿπ“‡«ß«‘∑¬“

˘.Û ‚√ß‡√’¬π‡∑§‚π‚≈¬’æ“≥‘™¬°“√ °≈π§√

˘.Ù ‚√ß‡√’¬π‡´πμå¬Õ·´ø

˘.ı ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈ °≈π§√ ‚√ß‡√’¬π‡™‘ß™ÿ¡√“…Æ√åπÿ°Ÿ≈ ‚√ß‡√’¬π °≈√“™«‘∑¬“πÿ°Ÿ≈

·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√°“√»÷°…“ °≈π§√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™

˘.ˆ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û (¬ÿμ‘∏√√¡«‘∑¬“)

˘.˜ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú (‡™‘ß™ÿ¡Õπÿ™π«‘∑¬“)

˘.¯ ‚√ß‡√’¬π∫â“π°° â¡‚Œß

˘.˘ ‚√ß‡√’¬π °≈π§√ («—π§√Ÿ ÚıÒ)

˘.Ò ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ù (√—∞ª√–™“πÿ‡§√“–Àå)

˘.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò (‡™‘ß™ÿ¡ª√–™“πÿ°Ÿ≈)

˘.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π∫â“π¥ß¢ÿ¡¢â“« (§ÿ√ÿ√“…Æ√å√—ß √√§å Ú)

˘.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π∫â“π‚ππ «√√§å ¡∫Ÿ√≥å«‘∑¬å



25

˘.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π °≈π§√æ—≤π»÷°…“

˘.Òı ‚√ß‡√’¬π‡∑§‚π‚≈¬’¿“§μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈π§√

˘.Òˆ ‚√ß‡√’¬πΩπÀ¬“¥‡¥’¬« (¡Ÿ≈π‘∏‘ΩπÀ¬“¥‡¥’¬«)

˘.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π∫â“π»√’«‘™“ (§ÿ√ÿ√“…Æ√åÕÿ∑‘»)

˘.Ò¯ ‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“ÕâÕ¬§” –Õ“¥ ·≈–§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ °≈π§√

˘.Ò˘ «‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ß °≈π§√

˘.Ú ‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“·°

˘.ÚÒ ‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“§”«‘∑¬“§“√

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

§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §◊Õ ÀπÕßÀ“√

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ .̄ı À¡“¬‡≈¢ .̄̂ À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò ·≈–À¡“¬‡≈¢ ¯.ÒÒ

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ

ÒÒ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”μ“≈ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õπÿ√—°…å

‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡‡Õ°≈—°…≥å»‘≈ª«—≤π∏√√¡‰∑¬ §◊Õ §Ÿ‡¡◊Õß‚∫√“≥

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

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

ÒÚ.Ò «—¥ÀπÕß ‘¡

ÒÚ.Ú «—¥ªÉ“¿Ÿ∏√æ‘∑—°…å

ÒÚ.Û «—¥ªÉ“∏√√¡“√“¡

ÒÚ.Ù «—¥ÀπÕß∫—«„À≠à («—¥∑ÿàß¿Ÿ¡‘ Õπμ‘«∑Õß)

ÒÚ.ı  ”π—°¡‘́ ´—ß∑à“·√à

ÒÚ.ˆ «—¥ªÉ“ —πμ‘∏√√¡ (π“‡«ß)

ÒÚ.˜ «—¥ ÿ«√√≥π‘≈®‘π¥“√“¡

ÒÚ.¯ «—¥»√’…–‡°…

ÒÚ.˘ «—¥„À¡à≈”∏“√√—μπå

ÒÚ.Ò «—¥‚æ∏‘Ï™—¬

ÒÚ.ÒÒ «—¥ –æ“π§”

ÒÚ.ÒÚ «—¥Õ—¡æ«—π

ÒÚ.ÒÛ «—¥»√’‚æπ‡¡◊Õß
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ÒÚ.ÒÙ «—¥‡Àπ◊Õ

ÒÚ.Òı «—¥æ√–∏“μÿ‡™‘ß™ÿ¡«√«‘À“√

ÒÚ.Òˆ «—¥»√’™¡æŸ

ÒÚ.Ò˜ «—¥»√’ ÿ¡—ß§å

ÒÚ.Ò¯ «—¥·®âß· ßÕ√ÿ≥

ÒÚ.Ò˘ »“≈‡®â“æàÕ¡‡À»—°¥‘ÏÀ≈—°‡¡◊Õß

ÒÚ.Ú ¡Ÿ≈π‘∏‘‡¡μμ“∏√√¡ (»“≈‡®â“æàÕ‡ ◊Õ)

ÒÚ.ÚÒ  ∂“π¨“ªπ°‘®»æ§ŸÀ¡“°‡ ◊ËÕ

ÒÚ.ÚÚ «—¥ÀπÕß∑√“¬¢“«

ÒÚ.ÚÛ  ”π—° ß¶å¥Õ°°√–‚® ’¡“√“¡

ÒÚ.ÚÙ  ”π—°™’ ÿ∑∏“«“ 

ÒÚ.Úı «—¥ªÉ“ ÿ∑∏“«“  ·≈–Õ“§“√æ‘æ‘∏¿—≥±å∫√‘¢“√æ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ ¿Ÿ√‘∑—μ‚μ ∑’Ëæ—°

 ß¶å “¡—§§’∏√√¡“«“ 

ÒÚ.Úˆ  ”π—° ß¶åÀ≈«ßªŸÉ¿Ÿæ“π

ÒÚ.Ú˜ «—¥ “¡—§§’∏√√¡

ÒÚ.Ú¯ «—¥∑√ß∏√√¡æ—≤π“√“¡

ÒÚ.Ú˘ «—¥ “¡—§§’∏√√¡“«“ 

ÒÚ.Û «—¥®—π∑√“√“¡

ÒÚ.ÛÒ «—¥æ√–∏“μÿ¥Ÿ¡

ÒÚ.ÛÚ «—¥ «à“ß‡μÁ° ¡∫Ÿ√≥å  ÿ “π·≈–¨“ªπ ∂“π ÿ¢ «— ¥‘Ï

ÒÚ.ÛÛ «—¥‚Õ¿“  °≈∏√√¡“√“¡

ÒÚ.ÛÙ «—¥ —ß§¡‚æ∏“√“¡

ÒÚ.Ûı «—¥∫â“ππ“ÕâÕ¬

ÒÚ.Ûˆ «—¥ªÉ“ Õπª√–™“√“¡

ÒÚ.Û˜ «—¥ªÉ“π“§” (∏√√¡§ÿ≥“«“ )

ÒÚ.Û¯ «—¥§≈Õß‰ºàæ—≤π“

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

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È
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ÒÛ.Ò  ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß∑’Ë ı °Õß°”°—∫°“√ Ù ·≈– ”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.Ú  ∂“π’∑¥≈Õß¢â“« °≈π§√

ÒÛ.Û  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π¥ßæ—≤π“

ÒÛ.Ù  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß °Õß∫—≠™“°“√ μ”√«®¿Ÿ∏√ Ú  °≈π§√

ÒÛ.ı »Ÿπ¬å∫√‘°“√‚§√ß°“√ Ÿ∫πÈ”¥â«¬‰øøÑ“ °≈π§√

ÒÛ.ˆ  ∂“π’ª√–¡ß®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–ª“ °≈π§√ °“√ª√–ª“

 à«π¿Ÿ¡‘¿“§

ÒÛ.˜  ”π—°∑“ßÀ≈«ß∑’Ë Û ·≈–·¢«ß°“√∑“ß °≈π§√∑’Ë Û

ÒÛ.¯ ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈–

 ”π—°ß“π “¡—≠»÷°…“®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.˘  ”π—°ß“π°“√§â“¿“¬„π®—ßÀ«—¥ °≈π§√  ”π—°ß“π “¢“™—Ëßμ«ß«—¥‡¢μ Ú-Û

 °≈π§√  ”π—°ß“πæ“≥‘™¬å®—ßÀ«—¥ °≈π§√  ”π—°ß“πª√–°—π¿—¬®—ßÀ«—¥ °≈π§√  ”π—°ß“πæ—≤π“

∏ÿ√°‘®°“√§â“®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ∫â“πæ—° √√æ“°√®—ßÀ«—¥ °≈π§√  √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë °≈π§√  ”π—°ß“π

 “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß °≈π§√ ∫â“πæ—°π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈–∫â“πæ—°‡®â“Àπâ“∑’Ë

 ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

ÒÛ.Ò  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß °≈π§√

ÒÛ.ÒÒ  ”π—°ß“π‡À≈à“°“™“¥®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈–

∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

ÒÛ.ÒÚ ‚√ßæ¬“∫“≈ °≈π§√ ·≈–‚§√ß°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ °≈π§√

ÒÛ.ÒÛ »Ÿπ¬å√“™°“√®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.ÒÙ ‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

ÒÛ.Òı »Ÿπ¬åª√– “πß“πÕß§å°√™ÿ¡™π®—ßÀ«—¥ °≈π§√ (»Õ.™®.) »Ÿπ¬å√«¡®”Àπà“¬

º≈‘μ¿—≥±å®“°»Ÿπ¬å»‘≈ª“™’æ °≈ÿà¡Õ“™’æÀ—μ∂°√√¡·≈–Õÿμ “À°√√¡æ◊Èπ∫â“π®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.Òˆ  ∂“π’¢π àß®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.Ò˜ »Ÿπ¬å “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π ™ÿ¡™π∫â“π‚ππ «√√§å

ÒÛ.Ò¯  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

ÒÛ.Ò˘  ∂“π’æ—≤π“∑’Ë¥‘π ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.Ú  ∂“π’‡æ‘Ë¡§«“¡¥—ππÈ” °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ·≈–»Ÿπ¬å®”Àπà“¬

º≈‘μ¿—≥±åæ◊Èπ‡¡◊Õß‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√ (‚√ßæ¬“∫“≈ °≈π§√ Ú °Õß «— ¥‘°“√ —ß§¡ ‡∑»∫“≈

‡¡◊Õß °≈π§√)
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ÒÛ.ÚÒ  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“π¥ß¢ÿ¡¢â“«

ÒÛ.ÚÚ ∑’Ë¥‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π¢Õß‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

ÒÛ.ÚÛ »Ÿπ¬å°“√ÿ≥¬‡∑æ °≈π§√

ÒÛ.ÚÙ  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß∑À“√Õ“°“» Ò˜  °≈π§√

ÒÛ.Úı  ”π—°ß“π∑“ßÀ≈«ß™π∫∑®—ßÀ«—¥ °≈π§√ °Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÛ

(§à“¬»√’ °ÿ≈«ß»å)

ÒÛ.Úˆ  ”π—°ß“π À°√≥åÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.Ú˜ ∑’Ë¥‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π°√¡∑“ßÀ≈«ß

ÒÛ.Ú¯  ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.Ú˘ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§  ∂“π’§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰ø °≈π§√

ÒÛ.Û  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ‡¢μ ˘ ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.ÛÒ  ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß °≈π§√ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ÒÛ.ÛÚ  ∂“π’«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ßÕß§å°“√ ◊ËÕ “√¡«≈™π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ÒÛ.ÛÛ »Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√¥â“πæ◊™·≈–ªí®®—¬°“√º≈‘μ °≈π§√ (ÀπÕßÀ¡“°‡≤à“)

ÒÛ.ÛÙ  ∂“π’Õπ“¡—¬‡∑»∫“≈‡¡◊Õß °≈π§√

ÒÛ.Ûı »Ÿπ¬åæ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ÒÛ.Ûˆ ‡√◊Õπ®”™—Ë«§√“«∫â“ππ“ÕâÕ¬

ÒÛ.Û˜ »Ÿπ¬å«‘™“°“√¥â“πæ◊™·≈–ªí®®—¬°“√º≈‘μ °≈π§√

ÒÛ.Û¯  ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“ππ“§”

ÒÛ.Û˘ Àπà«¬∫”√ÿß∑“ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ·¢«ß°“√∑“ß °≈π§√∑’Ë Ò

ÒÛ.Ù »Ÿπ¬å«‘®—¬º≈‘μº≈¢ÕßªÉ“‰¡â  °≈π§√

ÒÛ.ÙÒ »Ÿπ¬å«‘®—¬‡√◊Õπ‡æ“–™”°≈â“‰¡â¢ÕßªÉ“  °≈π§√
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õß °≈π§√

æ.». ÚııÙ

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

Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢μ∑“ß ÒÙ. ‡¡μ√ ®”π«π ı  “¬ §◊Õ

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

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ√—∞∫”√ÿß

(∂ππ “¬ ß Ò)

∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ´Õ¬Õ√ÿ≥ «— ¥‘Ï ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ√—∞∫”√ÿß (∂ππ “¬ ß Ò) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

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

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππª√–™“Õÿ∑‘»∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚ

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

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

∂ππ√—∞∫”√ÿß (∂ππ “¬ ß Ò) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÒÛ

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

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

(∂ππ “¬ ° ı)

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

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

À¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß)

Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢μ∑“ß Òˆ. ‡¡μ√ ®”π«π Ò  “¬ §◊Õ

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

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

°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
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Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢μ∑“ß Ò¯. ‡¡μ√ ®”π«π Ú  “¬ §◊Õ

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

∂ππ√—∞æ—≤π“‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ·≈–∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß

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

∂ππ√—∞æ—≤π“‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡√◊Õß «— ¥‘Ï (∂ππ “¬ ß Ú)

Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢μ∑“ß Ú. ‡¡μ√ ®”π«π Ù  “¬ §◊Õ

∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ√—∞∫”√ÿß ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ (μÕπ‡≈’Ë¬ß‡¡◊Õß) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ»Ÿπ¬å√“™°“√

∂ππ “¬ ß Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ„  «à“ß ·≈–∂ππ‡√◊Õß «— ¥‘Ï

‡√‘Ë¡μâπ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√—∞æ—≤π“∫√√®∫°—∫∂ππ„  «à“ß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ„  «à“ß

√–¬–ª√–¡“≥ ÙÛ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ„  «à“ß®π ÿ¥∂ππ‰ª∑“ß∑‘»„μââμ“¡·π«

∂ππ‡√◊Õß «— ¥‘Ï ®π∫√√®∫°—∫∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß

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

∂ππ„  «à“ß (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„μâ·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππ√Õ∫‡¡◊Õß (∂ππ “¬ § Ú)

∂ππ “¬ ß Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ´Õ¬™“μ√’ Ò ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥

„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÚÚÛ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆÛ ‡¡μ√ μ—¥°—∫∂ππ °≈∑«“ªï ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°

∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß∫√√®∫°—∫∂ππ °≈∑«“ªï ‰ª∑“ß∑‘»„μâμ“¡·π«∂ππ °≈∑«“ªï √–¬–ª√–¡“≥ ˆ¯ı ‡¡μ√

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆˆ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ.

∫√√®∫°—∫∂ππ§Ÿ‡¡◊Õß ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ ‰Õ.∑’.¬Ÿ. √–¬–ª√–¡“≥ ˜ıı ‡¡μ√
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