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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ ‰«â ≥ «—π∑’Ë Û °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙˆ
‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ
ª√–°“»«à“
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ¢‘ π÷È ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ‡’È √’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
æ.». ÚıÙˆé
¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ.». ÚıÚ
(Ú) æ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛ˜
(Û) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“ æ.». ÚıÚÛ
(Ù) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛı
(ı) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
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∫√√¥“°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ„π à«π∑’Ë¡’∫—≠≠—µ‘‰«â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ´÷Ëß¢—¥
À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·∑π
¡“µ√“ Ù „Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
¡“„™â∫—ß§—∫·°à°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ‡«âπ·µà„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
¡“µ√“ ı °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡
¡“µ√“ ˆ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¥—ßπ’È
(Ò) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß
(Ú) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Û) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈
¡“µ√“ ˜ °“√°”Àπ¥µ”·Àπàß·≈–Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ§”π÷ß∂÷ß
§ÿ≥«ÿ≤‘ ª√– ∫°“√≥å ¡“µ√∞“π«‘™“™’æ ≈—°…≥–Àπâ“∑’§Ë «“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õßß“π ·≈â«·µà°√≥’
°“√∫√√®ÿ·≈–°“√·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√µà“ßÊ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√π—Èπ
¡“µ√“ ¯ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’
Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»‡æ◊ÕË ªØ‘∫µ— µ‘ “¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È √«¡∑—ßÈ „Àâ¡Õ’ ”π“®µ’§«“¡
·≈–«‘π®‘ ©—¬™’¢È “¥ªí≠À“Õ—π‡°’¬Ë «°—∫°“√ªØ‘∫µ— °‘ “√ Õ”π“®Àπâ“∑’¢Ë ÕßºŸ¥â ”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊ÕÀπà«¬ß“πµà“ßÊ
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π∫∑‡©æ“–°“≈¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â
À¡«¥ Ò
°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß
à«π∑’Ë Ò
∫∑∑—Ë«‰ª
¡“µ√“ ˘ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß ¥—ßπ’È
(Ò) ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
(Ú) à«π√“™°“√∑’Ë¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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¡“µ√“ Ò °“√·∫àß à«π√“™°“√„π à«π°≈“ß¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È ‚¥¬„Àâ¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¥—ßπ’È
(Ò) ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’
(Ú) ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
(Û) ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“
(Ù) ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
(ı) ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
(ˆ) ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“
à«π√“™°“√µ“¡ (Ú) (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈·≈–‡ªìπ°√¡µ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π
¡“µ√“ ÒÒ °“√·∫àß «à π√“™°“√¿“¬„π «à π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ò „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß
·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«
¡“µ√“ ÒÚ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’√∞— ¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√
·≈–°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π„π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫
π‚¬∫“¬∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ß‰«âµàÕ√—∞ ¿“ À√◊Õ∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥À√◊ÕÕπÿ¡—µ‘ ‚¥¬®–„Àâ¡’√—∞¡πµ√’
™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â
„π°√≥’∑¡’Ë √’ ∞— ¡πµ√’™«à ¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °“√ ß—Ë À√◊Õ°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√¢Õß√—∞¡πµ√’
™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ ÒÛ „π°√≥’∑’Ë ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”µàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈â« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√π”§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”¡“ª√–°Õ∫
°“√æ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√»÷°…“¢Õß™“µ‘
¡“µ√“ ÒÙ „Àâ¡’ ¿“°“√»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ë
(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°’Ã“
°—∫°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫
(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ
µ“¡ (Ò)
(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ„π°“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
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(Ù) ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡ (Ò)
(ı) „Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”„π‡√◊ËÕß°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ°√–∑√«ß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“
°“√‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’
πÕ°®“°Àπâ“∑’µË “¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ ¿“°“√»÷°…“¡’Àπâ“∑’„Ë Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”·°à√∞— ¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ À√◊Õµ“¡∑’Ë
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬
„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬√—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°
Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ
æ√–¿‘°…ÿ´÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π§≥– ß¶å ºŸâ·∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ßÕ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√
»“ π“Õ◊Ëπ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π
®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ß
µ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
„Àâ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ¿“°“√»÷°…“·≈–
¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√
¿“°“√»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ¿“°“√»÷°…“
¡“µ√“ Òı „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π ¡’Àπâ“∑’æË ®‘ “√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“
¡“µ√∞“π ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡
·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈
°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫
°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π
πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ
„Àâ§”·π–π”·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë
°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬
„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–
°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π
®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–
°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
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„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß
§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß
à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√
·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
¡“µ√“ Òˆ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“
·≈–¡“µ√∞“π°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“
·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“
‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √–·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√®—¥µ—ßÈ ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß·≈–°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë °’Ë¬«¢âÕß ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å
·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π
πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ§”·π–π”
·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
À√◊Õµ“¡∑’√Ë ∞— ¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬ µ≈Õ¥∑—ßÈ „Àâ¡Õ’ ”π“®‡ πÕ·π–·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ
„π°“√®—¥ √√‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ∑—Ë«‰ª„Àâ·°à ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥·≈–
∂“π»÷°…“„π°”°—∫·°à§≥–√—∞¡πµ√’
„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
ºŸ·â ∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸ·â ∑πÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ºŸ·â ∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–°√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤‘
´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π
®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–
°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π
°Æ°√–∑√«ß
„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’µË “¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß «à π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ
‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“
¡“µ√“ Ò˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“
¡“µ√∞“π ·≈–À≈—° µŸ √°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– ß— §¡·Ààß™“µ‘
·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ ßà ‡ √‘¡ª√– “πß“π°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π °“√ π—∫ πÿπ
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∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ
·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“™’æ ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫
°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√æ‘®“√≥“π‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“µ√∞“π°“√Õ“™’«»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“
„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“æ‘®“√≥“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π
°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ
§”·π–π”·°à√∞— ¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ÕË π◊Ë µ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬
°”Àπ¥À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬
„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß
§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π
®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–
°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π
°Æ°√–∑√«ß
„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ∑”Àπâ“∑’√Ë ∫— º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√
°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß «à π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ
‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√
°“√Õ“™’«»÷°…“
¡“µ√“ Ò¯ ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ Õ“®·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“‡ πÕ
§«“¡‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥ À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß
¿“À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°Á‰¥â
¡“µ√“ Ò˘ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√∑“ß°“√‡¡◊Õß ¡’‡≈¢“πÿ°“√
√—∞¡πµ√’´÷Ëß‡ªìπ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√ ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’´ß÷Ë À—«Àπâ“ «à π√“™°“√¢÷πÈ µ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–®–„Àâ¡’
ºŸ™â «à ¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’´ß÷Ë ‡ªìπ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß§πÀπ÷ßË À√◊ÕÀ≈“¬§π‡ªìπºŸ™â «à ¬ ß—Ë À√◊ÕªØ‘∫µ— √‘ “™°“√·∑π
‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’°Á‰¥â
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¡“µ√“ Ú „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’ºµŸâ √«®√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß ‡æ◊ÕË ∑”Àπâ“∑’„Ë π°“√µ√«®
√“™°“√ »÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈√–¥—∫π‚¬∫“¬ ‡æ◊ËÕπ‘‡∑»„Àâ§”ª√÷°…“·≈–
·π–π”‡æ◊ËÕ°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“
„π√–¥—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ „Àâ∑”Àπâ“∑’Ëµ‘¥µ“¡·≈–
ª√–‡¡‘πº≈π‚¬∫“¬µ“¡¿“√°‘® µ≈Õ¥®ππ‘‡∑» „Àâ§”ª√÷°…“·≈–·π–π”‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßæ—≤π“
„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ°“√»÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®—¬ π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈
°“√∫√‘À“√·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬¡ÿàß‡πâπº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ°“√‡µ√’¬¡°“√√—∫°“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈®“°Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ°
°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË ·≈–«√√§ “¡ „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈
°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈–§≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–π‘‡∑»
°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√ ”À√—∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ ”À√—∫
·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ∑—Èßπ’È ®”π«π À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕß°“√µ√«®√“™°“√·≈–°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ ∑’Ë°”Àπ¥
„π¡“µ√“π’È„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß°√–∑√«ßÀ√◊Õ à«π√“™°“√
À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õ§” —Ëß¢Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ∑—Èßπ’È ®–µâÕß‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπµàÕ “√–°“√∫√‘À“√
·≈–°“√®—¥°“√¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’‡Ë ªìππ‘µ∫‘ §ÿ §≈„π “¬∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß
”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë “¡“√∂¥”‡π‘π°‘®°“√‰¥â‚¥¬Õ‘ √– æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ ·≈–
°“√®—¥°“√∑’Ë‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡§≈àÕßµ—« ¡’‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√ ·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß
¿“ ∂“π»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ
¡“µ√“ ÚÒ „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡æ√âÕ¡„π°“√
®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√ª°§√Õß
«à π∑âÕß∂‘πË „Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–‰¥â¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ √«¡∑—ßÈ °“√‡ πÕ·π–
°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏°’ “√ª√–‡¡‘π§«“¡æ√âÕ¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ÚÚ „π°√≥’∑‡’Ë ¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ÛÛ ‰¡àÕ“®∫√‘À“√·≈–®—¥°“√°“√»÷°…“
¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π∫“ßª√–‡¿∑‰¥â ·≈–„π°√≥’°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“∫“ßª√–‡¿∑
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”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ ”π—°ß“πµà“ßÊ µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π «à π∑’Ë Û Õ“®®—¥„Àâ¡°’ “√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
À√◊Õ°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“ ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“¥—ßµàÕ‰ªπ’È°Á‰¥â
(Ò) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„® µ‘ªí≠≠“
Õ“√¡≥å —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ
(Ú) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π∑’®Ë ¥— „π√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫À√◊Õ°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬
(Û) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…
(Ù) °“√®—¥°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ ·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑’Ë„Àâ∫√‘°“√„πÀ≈“¬‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ı) °“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“„π√Ÿª·∫∫«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·≈–√Ÿª·∫∫Õ◊πË
”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“ ´÷Ëß‰¡à¡’∞“π–
‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈·≈–¡‘‰¥â¡’°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√ß“π‰«â‚¥¬‡©æ“– „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√
∂“π»÷°…“·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫
°“√®—¥µ—Èß °“√∫√‘À“√ß“π —ß°—¥·≈–°“√®—¥ª√–‡¿∑¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“
∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“ µ≈Õ¥®πÀ≈—°‡°≥±åÕπ◊Ë „π°“√∫√‘À“√ß“π·≈–°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘™“°“√
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
«à π∑’Ë Ú
°“√®—¥√–‡∫’¬∫√“™°“√„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
¡“µ√“ ÚÛ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’ª≈—¥°√–∑√«ß§πÀπ÷Ëß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È
(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫§«∫§ÿ¡√“™°“√ª√–®”„π°√–∑√«ß ·ª≈ßπ‚¬∫“¬‡ªìπ·π«∑“ß·≈–·ºπªØ‘∫µ— ‘
√“™°“√ °”°—∫°“√∑”ß“π¢Õß à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï ·≈–ª√– “π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
¢Õß à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß„Àâ¡’‡Õ°¿“æ Õ¥§≈âÕß°—π √«¡∑—Èß‡√àß√—¥µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπß“π¢Õß°√–∑√«ß
(Ú) ‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√¢Õß «à π√“™°“√„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß√Õß®“°√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õßª≈—¥°√–∑√«ßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ¡’√Õßª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß
·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ·≈–®–„Àâ¡’ºŸâ™à«¬ª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â „π°√≥’∑’Ë¡’
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√Õßª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ™à«¬ª≈—¥°√–∑√«ß À√◊Õ¡’∑—Èß√Õßª≈—¥°√–∑√«ß·≈–ºŸâ™à«¬ª≈—¥°√–∑√«ß „Àâ
√Õßª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸ™â «à ¬ª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√
√Õß®“°ª≈—¥°√–∑√«ß
„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß ºŸâ™à«¬ª≈—¥°√–∑√«ß ·≈–ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„π ”π—°ß“π
ª≈—¥°√–∑√«ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ß°”Àπ¥À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ ÚÙ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È
(Ò) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√ª√–®”∑—Ë«‰ª¢Õß°√–∑√«ß·≈–√“™°“√∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’¡‘‰¥â
°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“π„¥ ”π—°ß“πÀπ÷Ëß„π —ß°—¥°√–∑√«ß‚¥¬‡©æ“–
(Ú) ª√– “πß“πµà“ßÊ „π°√–∑√«ß ·≈–¥”‡π‘πß“πµà“ßÊ ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘
µ“¡ “¬ß“π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“Õ—π‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë´÷Ëß®–µâÕß¡’°“√°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ
°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ
(Û) ®—¥∑”ß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß ‡√àß√—¥ µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈
°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π°√–∑√«ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬ ·π«∑“ß ·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß
(Ù) ¥”‡π‘π°“√‡°’¬Ë «°—∫°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑¡’Ë ‰‘ ¥âÕ¬Ÿ„à πÕ”π“®¢Õß «à π√“™°“√Õ◊πË
(ı) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√
¡“µ√“ Úı ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß Õ“®·∫àß à«π√“™°“√ ¥—ßπ’È
(Ò) ”π—°Õ”π«¬°“√
(Ú) ”π—° ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°
À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π
„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ßÕ“®·∫àß à«π√“™°“√‚¥¬„Àâ¡’ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ
πÕ°®“° (Ò) À√◊Õ (Ú) °Á‰¥â
«à π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË ·≈–«√√§ Õß „Àâ¡Õ’ ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„Àâ‡ªìπ¢Õß «à π√“™°“√
π—ÈπÊ ‚¥¬„Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ
À—«Àπâ“ «à π√“™°“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË ∑’¡Ë ∞’ “π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊ÕÀ—«Àπâ“ «à π√“™°“√
µ“¡«√√§ Õß ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
¡“µ√“ Úˆ ”π—°Õ”π«¬°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫√“™°“√∑—«Ë ‰ª¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
·≈–√“™°“√∑’¡Ë ‰‘ ¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß ”π—°ß“πÀ√◊Õ «à π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– ‚¥¬¡’ºÕŸâ ”π«¬°“√ ”π—°
Õ”π«¬°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
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”π—°∫√‘À“√ß“π‡ªìπ «à π√“™°“√¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ´÷ßË ∑”Àπâ“∑’‡Ë ªìπÀπà«¬∫√‘À“√ß“π
∑—«Ë ‰ª¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’∑Ë ”Àπâ“∑’°Ë ”Àπ¥π‚¬∫“¬À√◊Õª√– “πß“πÀ√◊Õ∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ´÷ßË ¡’°ÆÀ¡“¬
À√◊Õ°Æ°√–∑√«ß °”Àπ¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¿“æ¢Õß¿“√°‘®¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ
”π—°∫√‘À“√ß“π¡’ºÕŸâ ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π§πÀπ÷ßË ‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¢Õß
”π—°∫√‘À“√ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬À√◊Õ¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ‡ªìπÀπà«¬∏ÿ√°“√
·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬·≈–°“√ —Ëß°“√¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß
¡“µ√“ Ú˜ „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√ ßà ‡ √‘¡ π—∫ πÿπ·≈–ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫
·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß∑”Àπâ“∑’‡Ë ªìπÕß§å°√„Àâ§”ª√÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È ®”π«π
À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
«à π∑’Ë Û
°“√®—¥√–‡∫’¬∫√“™°“√„π ”π—°ß“π
¡“µ√“ Ú¯ „Àâ ”π—°ß“π∑’¡Ë À’ «— Àπâ“ «à π√“™°“√¢÷πÈ µ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
µ“¡¡“µ√“ Ò (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’√∞— ¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√
·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π ·≈–Õ“®·∫àß à«π√“™°“√ ¥—ßπ’È
(Ò) ”π—°Õ”π«¬°“√
(Ú) ”π—° ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°
À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π
”π—°ß“π„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ Õ“®·∫àß «à π√“™°“√„Àâ¡’ «à π√“™°“√Õ◊πË πÕ°®“° (Ò) À√◊Õ (Ú)
°Á‰¥â
«à π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË ·≈–«√√§ Õß „Àâ¡Õ’ ”π“®Àπâ“∑’µË “¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„Àâ‡ªìπ¢Õß «à π√“™°“√
π—πÈ Ê ‚¥¬„Àâ¡º’ ÕŸâ ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—° ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“πÀ√◊ÕÀ—«Àπâ“
«à π√“™°“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË ∑’¡Ë ∞’ “π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊ÕÀ—«Àπâ“ «à π√“™°“√Õ◊πË
µ“¡«√√§ Õß ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
¡“µ√“ Ú˘ „Àâ «à π√“™°“√∑’¡Ë À’ «— Àπâ“ «à π√“™°“√¢÷πÈ µ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
µ“¡¡“µ√“ Ò (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’‡≈¢“∏‘°“√´÷Ëß¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫
∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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¡“µ√“ Û ‡≈¢“∏‘°“√´÷ßË ‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢Õß «à π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ú¯ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫§«∫§ÿ¡√“™°“√ª√–®”„π ”π—°ß“π ·ª≈ßπ‚¬∫“¬‡ªìπ·π«∑“ß·≈–·ºπ
ªØ‘∫—µ‘°“√ °”°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√„π ”π—°ß“π„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï √«¡∑—Èß‡√àß√—¥µ‘¥µ“¡
·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„π ”π—°ß“π
(Ú) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π√Õß®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π µ≈Õ¥®π°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“¢Õß
Àπà«¬ß“π
„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“µ“¡
¡“µ√“ Ò (Û)
„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π´÷ßË √—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“πµ“¡¡“µ√“ Ò (Ù) ‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
À√◊Õ„π ∂“π»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¥â«¬
„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò (ı) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞„π —ß°—¥∑’Ë‡ªìπ
π‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“¥â«¬
„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√Õ“™’«»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò (ˆ) ‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞„π ß— °—¥ ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¥â«¬
„π°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√¢Õß‡≈¢“∏‘°“√µ“¡¡“µ√“π’„È Àâ¡√’ Õß‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸ™â «à ¬ ß—Ë ·≈–ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√
·≈–®–„Àâ¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â
„π°√≥’∑’Ë¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¡’∑—Èß√Õß‡≈¢“∏‘°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√
„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
√Õß®“°‡≈¢“∏‘°“√ „Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√ ºŸ™â «à ¬‡≈¢“∏‘°“√ ·≈–ºŸ¥â ”√ßµ”·Àπàß∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË „π ”π—°ß“π
‡≈¢“∏‘°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√°”Àπ¥À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ ÛÒ ”π—°Õ”π«¬°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫√“™°“√∑—«Ë ‰ª¢Õß ”π—°ß“π·≈–√“™°“√
∑’¡Ë ‰‘ ¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß ”π—°ß“πÀ√◊Õ «à π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– ‚¥¬¡’ºÕŸâ ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√
‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
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”π—°∫√‘À“√ß“π‡ªìπ à«π√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÀπà«¬∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª¢Õß
§≥–°√√¡°“√∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥π‚¬∫“¬À√◊Õª√– “πß“πÀ√◊Õ∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’°ÆÀ¡“¬À√◊Õ
°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¿“æ¢Õß¿“√°‘®¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ
”π—°∫√‘À“√ß“π¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ß“π
¢Õß ”π— ° ∫√‘ À “√ß“π„Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬À√◊ Õ ¡µ‘ ¢ Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë ”π— ° ∫√‘ À “√ß“ππ—È π ‡ªì π
Àπà«¬∏ÿ√°“√ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬·≈–°“√ —Ëß°“√¢Õß‡≈¢“∏‘°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß ”π—°
∫√‘À“√ß“ππ—πÈ
¡“µ√“ ÛÚ „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√ ßà ‡ √‘¡°“√»÷°…“æ‘‡»… „π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“
¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√ àß‡ √‘¡·≈–„Àâ§”ª√÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡’
§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„® µ‘ª≠
í ≠“ Õ“√¡≥å ß— §¡ °“√ Õ◊Ë “√ ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√“à ß°“¬æ‘°“√
À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¡à “¡“√∂æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â À√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ¥Ÿ·≈À√◊Õ¥âÕ¬‚Õ°“ ·≈–¡’Õ”π“®
Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√π—Èπ
„Àâ ¡’ § ≥–°√√¡°“√ à ß ‡ √‘ ¡ °“√»÷ ° …“ ”À√— ∫ ∫ÿ § §≈´÷Ë ß ¡’ § «“¡ “¡“√∂æ‘ ‡ »…„π ”π— ° ß“π
§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π ∑”Àπâ“∑’‡Ë ªìπÕß§å°√ ßà ‡ √‘¡·≈–„Àâ§”ª√÷°…“‡°’¬Ë «°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“
”À√—∫∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»… ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß
À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√π—Èπ
®”π«π À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
À¡«¥ Ú
°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
¡“µ√“ ÛÛ °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π„Àâ¬¥÷ ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß
ª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√ «—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡«âπ·µà°“√®—¥
°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“
„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“°“√»÷°…“¡’Õ”π“®ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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„π°√≥’∑¡’Ë §’ «“¡®”‡ªìπ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå°“√®—¥°“√»÷°…“À√◊Õ¡’‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊πË µ“¡ ¿“æ
°“√®— ¥ °“√»÷ ° …“∫“ßª√–‡¿∑ §≥–°√√¡°“√°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“πÕ“®ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ ° “√
„Àâ∫√‘°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„¥ “¡“√∂¢¬“¬°“√∫√‘°“√ÕÕ°‰ª„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“Õ◊Ëπ°Á‰¥â
¡“µ√“ ÛÙ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È
(Ò) ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Ú) ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÀ√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
°“√·∫àß «à π√“™°“√¿“¬„πµ“¡ (Ò) „Àâ®—¥∑”‡ªìπª√–°“»°√–∑√«ß·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë
¢Õß·µà≈– «à π√“™°“√‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß ∑—ßÈ π’È ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
°“√·∫àß «à π√“™°“√¿“¬„πµ“¡ (Ú) ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ «à π√“™°“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË
Õ¬à“ßÕ◊Ëπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°”Àπ¥
°“√·∫àß «à π√“™°“√µ“¡«√√§ Õß·≈–«√√§ “¡„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑°’Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ Ûı ∂“π»÷°…“∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“πµ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ‡©æ“–∑’‡Ë ªìπ‚√ß‡√’¬π
¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈
‡¡◊ËÕ¡’°“√¬ÿ∫‡≈‘° ∂“π»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§«“¡‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ‘Èπ ÿ¥≈ß
¡“µ√“ Ûˆ „π·µà≈–‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
¡’Õ”π“®Àπâ“∑’„Ë π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈ ®—¥µ—ßÈ ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
ª√– “π àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√
ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ àß‡ √‘¡
·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ
∂“∫—π»“ π“ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π‡¢µ
æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë√–∫ÿ‰«â¢â“ßµâπ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß
§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π
ºŸ·â ∑πÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ºŸ·â ∑π ¡“§¡ºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸ·â ∑π ¡“§¡ºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ
∫√‘À“√°“√»÷°…“ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥â“π°“√»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–·≈–
«—≤π∏√√¡
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®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√
«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
¡“µ√“ Û˜ „Àâ¡’ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
Õ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π¡“µ√“ Ûˆ ·≈–„Àâ¡Õ’ ”π“®Àπâ“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫°“√»÷°…“
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬π’ÈÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È
(Ò) Õ”π“®Àπâ“∑’„Ë π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ ·≈–æ—≤π“ “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“
„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
(Ú) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√æ—≤π“ß“π¥â“π«‘™“°“√·≈–®—¥„Àâ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π
∂“π»÷°…“√à«¡°—∫ ∂“π»÷°…“
(Û) √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫„π°“√æ‘ ® “√≥“·∫à ß à « π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷ ° …“¢Õß ∂“π»÷ ° …“·≈–
”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Ù) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
”π—°ß“πµ“¡«√√§Àπ÷ßË ¡’ºÕŸâ ”π«¬°“√‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫µ— ‘
√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬ ·π«∑“ß ·≈–·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß „π°√≥’
∑’¡Ë °’ ÆÀ¡“¬Õ◊πË °”Àπ¥Õ”π“®Àπâ“∑’¢Ë ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–°“√„™âÕ”π“®·≈–°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’Ë
µ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«„Àâ§”π÷ß∂÷ßπ‚¬∫“¬∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥À√◊ÕÕπÿ¡—µ‘·π«∑“ß·≈–·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß¥â«¬
„π ”π—°ß“πµ“¡«√√§Àπ÷ßË ®–„Àâ¡√’ ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√√Õß®“°ºŸÕâ ”π«¬°“√
‡æ◊ËÕ™à«¬ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â
√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„π ”π—°ß“π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë
ºŸâÕ”π«¬°“√°”Àπ¥À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ Û¯ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫
µË”°«à“ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“¢Õß·µà≈– ∂“π»÷°…“ ‡æ◊ÕË ∑”Àπâ“∑’°Ë ”°—∫·≈– ßà ‡ √‘¡ π—∫ πÿπ
°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ºŸâ·∑π§√Ÿ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√
ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ºŸ·â ∑π»‘…¬å‡°à“¢Õß ∂“π»÷°…“ ºŸ·â ∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸ·â ∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊πË
„πæ◊πÈ ∑’Ë ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
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®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–
°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
Õß§åª√–°Õ∫ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√
∂“π»÷°…“ ”À√—∫ ∂“π»÷°…“∫“ßª√–‡¿∑∑’¡Ë ’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π·µ°µà“ß‰ª®“° ∂“π»÷°…“
¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π‚¥¬∑—«Ë ‰ª Õ“®°”Àπ¥„Àâ·µ°µà“ß‰ªµ“¡ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “πµ≈Õ¥∑—ßÈ §«“¡®”‡ªìπ
‡©æ“–¢Õß ∂“π»÷°…“ª√–‡¿∑π—Èπ‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
„ÀâºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“
§«“¡„π¡“µ√“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬·≈–»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π
¡“µ√“ Û˘ ∂“π»÷°…“·≈– «à π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’µË “¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â
„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√π—πÈ Ê ‚¥¬„Àâ¡º’ ÕŸâ ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ «à π√“™°“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË
Õ¬à“ßÕ◊Ëπ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È
(Ò) ∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫
¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√ √«¡∑—Èßπ‚¬∫“¬·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß
∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√
(Ú) ª√– “π°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ √«¡∑—ßÈ §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∫ÿ§≈“°√ °“√‡ß‘π °“√æ— ¥ÿ
∂“π∑’Ë ·≈–∑√—æ¬å π‘ Õ◊πË ¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ «à π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫·≈–¢âÕ∫—ß§—∫
¢Õß∑“ß√“™°“√
(Û) ‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√„π°‘®°“√∑—Ë«‰ª √«¡∑—Èß°“√®—¥∑”π‘µ‘°√√¡
—≠≠“„π√“™°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√µ“¡«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥∑’Ë ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√
‰¥â√—∫µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®
(Ù) ®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ
§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ı) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√Õπÿ¡—µ‘ª√–°“»π’¬∫—µ√·≈–«ÿ≤‘∫—µ√¢Õß ∂“π»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥
(ˆ) ªØ‘∫µ— ß‘ “πÕ◊πË µ“¡∑’‰Ë ¥â√∫— ¡Õ∫À¡“¬®“°√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß
‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√
Õÿ¥¡»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
√«¡∑—Èßß“πÕ◊Ëπ∑’Ë°√–∑√«ß¡Õ∫À¡“¬
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∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ®–„Àâ¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√À√◊Õ√ÕßÀ—«Àπâ“
à«π√“™°“√√Õß®“°ºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√‡æ◊ËÕ™à«¬ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â
∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) „¥∑’Ë¬—ß‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π∫“ßª√–°“√
µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ∑’‰Ë ¥â√∫— ¡Õ∫À¡“¬‰¥â Õ“®¢Õ„Àâ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“
À√◊Õ à«π√“™°“√π—Èπ —ß°—¥‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–Õ¬à“ß„Àâ·∑π‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«‰¥â ∑—È ß π’È
µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–≈—°…≥–¢Õßß“π∑’Ë®–„ÀâªØ‘∫—µ‘·∑π‰¥â∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
À¡«¥ Û
°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“
√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈
¡“µ√“ Ù √–‡∫’¬∫ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√À√◊Õ√–‡∫’¬∫ªØ‘∫µ— ß‘ “π¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“
√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’‡Ë ªìππ‘µ∫‘ §ÿ §≈∑—ßÈ ∑’‡Ë ªìπ ∂“π»÷°…“„π ß— °—¥·≈–∑’‡Ë ªìπ ∂“π»÷°…“„π°”°—∫
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“«
°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“
∑’Ë‡ªìπ à«π√“™°“√·≈–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π “¬°“√∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ
¡“µ√“ ÙÒ ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ Ù „Àâ√∞— ¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ πÕ·π–°“√®—¥ √√‡ß‘πß∫ª√–¡“≥„Àâ·°à ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“
√–¥—∫ª√‘≠≠“„π ß— °—¥ ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π°”°—∫ ·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“
√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“µàÕ§≥–√—∞¡πµ√’
(Ú) ª√– “πß“π®—¥°“√»÷°…“√–À«à“ß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫
ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥ ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π°”°—∫
∂“π»÷°…“‡Õ°™π∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“
(Û) ‡ πÕ°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ ª√—∫ª√ÿß·≈–‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫
Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìπ
π‘µ‘∫ÿ§§≈„π°”°—∫
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(Ù) «“ß√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊Ë Õ àß ‡ √‘ ¡·≈– π—∫ πÿπ°‘®°“√µà“ßÊ √à « ¡°— π ¢Õß
∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥Õ—π¡‘„™à°‘®°“√
¢Õß ∂“∫—π·ÀàßÀπ÷Ëß·Ààß„¥‚¥¬‡©æ“–
¡“µ√“ ÙÚ „Àâ ¡’ § ≥–°√√¡°“√¢â “ √“™°“√æ≈‡√◊ Õ π„π¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡√’ ¬ °‚¥¬¬à Õ «à “ °.¡.
∑”Àπâ“∑’‡Ë ªìπÕß§å°√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“√–¥—∫
Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“«
¡“µ√“ ÙÛ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√Õ“®¢Õ„Àâ°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡Õ◊Ëπ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß
à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’ ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥‡ πÕ‚§√ß°“√·≈–·ºπß“π‡°’Ë¬«°—∫
°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“π—Èπ µ≈Õ¥®π√“¬≈–‡Õ’¬¥∑“ß«‘™“°“√ °“√‡ß‘π ∂‘µ‘ ·≈–‡√◊ËÕß∑’Ë®”‡ªìπ·°à
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë‰¥â
À¡«¥ Ù
°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π
¡“µ√“ ÙÙ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“
¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“
°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑—Èß¥â“π«‘™“°“√ ß∫ª√–¡“≥ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ·≈–
°“√∫√‘À“√∑—«Ë ‰ª ‰ª¬—ß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“
‚¥¬µ√ß „π°√≥’∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√
§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“– „Àâº¥Ÿâ ”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“«¡Õ∫Õ”π“®„Àâ·°àºÕŸâ ”π«¬°“√
”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—ßÈ π’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √–
·≈–°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë§≈àÕßµ—«„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“
¿“¬„µâÀ≈—°°“√∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥·≈–°“√¥”‡π‘π°“√
∑“ßß∫ª√–¡“≥¢ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ √«¡µ≈Õ¥∂÷ß
À≈— ° °“√°“√„Àâ ∂“π»÷ ° …“À√◊ Õ ”π— ° ß“π‡¢µæ◊È π ∑’Ë ° “√»÷ ° …“¡’ Õ”π“®∑”π‘ µ‘ ° √√¡ — ≠ ≠“„π«ß‡ß‘ π
ß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘·≈â«
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(Ú) À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“§«“¡¥’§«“¡™Õ∫ °“√æ—≤π“ ·≈–¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬°—∫§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬ —¡æ—π∏å°—∫·π«∑“ß∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
°“√°√–®“¬Õ”π“®·≈–°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ Õ“®°”Àπ¥„Àâ
À—«Àπâ“ à«π√“™°“√„π —ß°—¥¡Õ∫Õ”π“®„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¿“√°‘®∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫‰ª¬—ßºŸâÕ”π«¬°“√
”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬µ√ß°Á‰¥â ∑—Èßπ’È
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπºŸâ°”Àπ¥
ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π„π ß— °—¥ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ·≈–ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π
„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¿“√°‘®∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫ À√◊Õ∑’Ë
‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬µ“¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫µà“ßÊ ®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ ‰ª¬—ßºŸâÕ”π«¬°“√
”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
∑’¡Ë ∞’ “π–‡∑’¬∫‡∑à“ºŸÕâ ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“‚¥¬µ√ß‰¥â ∑—ßÈ π’È ‚¥¬®–µâÕß‰¡à¢¥— µàÕπ‚¬∫“¬À√◊Õ°“√ ß—Ë °“√
¢Õß°√–∑√«ß À√◊Õ§≥–°√√¡°“√µâπ —ß°—¥
¡“µ√“ Ùı Õ”π“®„π°“√ ß—Ë °“√Õπÿ≠“µ °“√Õπÿ¡µ— ‘ °“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊πË
∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–æ÷ßªØ‘∫—µ‘À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫
À√◊Õ§” —Ëß„¥ À√◊Õ¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’„π‡√◊ËÕß„¥ ∂â“°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ§” —Ëßπ—Èπ À√◊Õ
¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’„π‡√◊ËÕßπ—Èπ ¡‘‰¥â°”Àπ¥‡√◊ËÕß°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ À√◊Õ¡‘‰¥âÀâ“¡‡√◊ËÕß
°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—ÈπÕ“®¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π‰¥â
‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √– °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë§≈àÕßµ—«„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“·≈–¢Õß
”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë∫—≠≠—µ‘„π¡“µ√“ ÙÙ (Ò) ·≈– (Ú) ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ∏‘°“√∫¥’
„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
(Ú) ª≈—¥°√–∑√«ßÕ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß ºŸâ™à«¬ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√
Õ∏‘°“√∫¥’„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µ
æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
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(Û) ‡≈¢“∏‘°“√Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√ ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ Õ∏‘°“√∫¥’„π ∂“π»÷°…“
¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“πÀ√◊Õ
ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“
À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ“®
¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß
‡∑’¬∫‡∑à“
(ı) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ“®¡Õ∫Õ”π“®
„Àâ¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë
‡√’ ¬ °™◊Ë Õ Õ¬à “ ßÕ◊Ë π „π‡¢µæ◊È π ∑’Ë ° “√»÷ ° …“∑’Ë µ π√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫‰¥â µ “¡√–‡∫’ ¬ ∫∑’Ë ‡ ≈¢“∏‘ ° “√§≥–°√√¡°“√
°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥
(ˆ) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“ Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ¢â“√“™°“√
„π ∂“π»÷°…“À√◊Õ„πÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‰¥â µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
°”Àπ¥
(˜) ºŸ¥â ”√ßµ”·Àπàß (Ò) ∂÷ß (ˆ) Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ∫§ÿ §≈Õ◊πË ‰¥âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’§Ë ≥–√—∞¡πµ√’
°”Àπ¥
°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“π’È„Àâ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ
§≥–√—∞¡πµ√’Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’°“√¡Õ∫Õ”π“®„π‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß µ≈Õ¥®π°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ
∑”π‘µ°‘ √√¡ øÑÕß§¥’ À√◊Õ¥”‡π‘π§¥’·∑π°√–∑√«ßÀ√◊Õ «à π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ò À√◊Õ°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å
«‘∏°’ “√ À√◊Õ‡ß◊ÕË π‰¢„π°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâº¡Ÿâ Õ∫Õ”π“®À√◊ÕºŸ√â ∫— ¡Õ∫Õ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷ßË µâÕßªØ‘∫µ— °‘ ‰Á ¥â
¡“µ√“ Ùˆ ‡¡◊ËÕ¡’°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ùı ‚¥¬™Õ∫·≈â« ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®¡’Àπâ“∑’Ë
µâÕß√—∫¡Õ∫Õ”π“®π—πÈ ·≈–®–¡Õ∫Õ”π“®π—πÈ „Àâ·°àº¥Ÿâ ”√ßµ”·ÀπàßÕ◊πË µàÕ‰ª‰¡à‰¥â ‡«âπ·µà°√≥’°“√¡Õ∫Õ”π“®
„Àâ·°àºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡¡“µ√“ Ùı (Ò) (Ú) À√◊Õ (Û) ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥®–¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ
µàÕ‰ª µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π°Á‰¥â
„π°“√¡Õ∫Õ”π“®¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ·°à√ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ À√◊Õ
ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·®âß„ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®™—Èπµâπ∑√“∫ à«π°“√¡Õ∫Õ”π“®
„Àâ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ πÕ°®“°√ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕºŸâ™à«¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥®–°√–∑”‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºŸâ¡Õ∫Õ”π“®™—Èπµâπ·≈â«
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¡“µ√“ Ù˜ „π°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ùı (Ò) ∂÷ß (ˆ) „ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®æ‘®“√≥“
∂÷ß°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àª√–™“™π §«“¡√«¥‡√Á«„π°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√ °“√°√–®“¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
µ“¡ ¿“æ¢Õßµ”·Àπàß¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®µâÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®
µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√¡Õ∫Õ”π“®¥—ß°≈à“«
‡¡◊ËÕ‰¥â¡Õ∫Õ”π“®·≈â« ºŸâ¡Õ∫Õ”π“®¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫µ‘¥µ“¡º≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ√—∫
¡Õ∫Õ”π“®·≈–„Àâ¡’Õ”π“®·π–π”·≈–·°â‰¢°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®‰¥â
À¡«¥ ı
°“√√—°…“√“™°“√·∑π
¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑‰’Ë ¡à¡º’ ¥Ÿâ ”√ßµ”·Àπàß√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®
ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√—∞¡πµ√’
™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À≈“¬§π „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∞¡πµ√’§π„¥§πÀπ÷Ëß
‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π
¡“µ√“ Ù˘ „π°√≥’∑‰’Ë ¡à¡º’ ¥Ÿâ ”√ßµ”·Àπàß‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√‰¥â
„ÀâºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’À≈“¬§π„Àâ√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬„ÀâºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π
∂â“‰¡à¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß
§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π
¡“µ√“ ı „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßª≈—¥°√–∑√«ß À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â
„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√Õßª≈—¥°√–∑√«ßÀ≈“¬§π „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß√Õßª≈—¥°√–∑√«ß§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ß
µ”·Àπàß√Õßª≈—¥°√–∑√«ß À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
·µàßµ—ßÈ ¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“‡≈¢“∏‘°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π
¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â
„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√À≈“¬§π „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
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»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—ßÈ √Õß‡≈¢“∏‘°“√§π„¥§πÀπ÷ßË ‡ªìπºŸ√â °— …“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡º’ ¥Ÿâ ”√ßµ”·Àπàß√Õß‡≈¢“∏‘°“√
À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π
´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√Õß‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¢â“√“™°“√µ”·Àπàß‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√
”π—°À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ·µà√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
Õ“®·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§πÀπ÷Ëß´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¡“‡ªìπºŸâ√—°…“
√“™°“√·∑π°Á‰¥â
¡“µ√“ ıÚ „π°√≥’∑‰’Ë ¡à¡º’ ¥Ÿâ ”√ßµ”·ÀπàßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√‰¥â
„Àâ√ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°‡ªìπºŸ√â °— …“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°À≈“¬§π „Àâª≈—¥°√–∑√«ß
À√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π
∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâª≈—¥°√–∑√«ß
À√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°§πÀπ÷Ëß
‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√‰¥â „Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°∫√‘À“√ß“πÀ√◊Õ
”π—°´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π°Á‰¥â
¡“µ√“ ıÛ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ
¡’ · µà ‰ ¡à Õ “®ªØ‘ ∫— µ‘ √ “™°“√‰¥â „Àâ √ ÕßºŸâ Õ”π«¬°“√ ”π— ° ß“π‡¢µæ◊È π ∑’Ë ° “√»÷ ° …“√— ° …“√“™°“√·∑π
∂â“¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À≈“¬§π „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“
¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’
ºŸ¥â ”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√‰¥â „Àâ‡≈¢“∏‘°“√
§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“
√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“
À√◊Õµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π°Á‰¥â
¡“µ√“ ıÙ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√‰¥â „Àâ√ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À≈“¬§π
„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß√—°…“
√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â
„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“
√“™°“√·∑π°Á‰¥â
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„Àâπ”§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡“„™â∫—ß§—∫°—∫ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“
∂“π»÷°…“¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ ıı „ÀâºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫
ºŸâ´÷Ëßµπ·∑π
„π°√≥’ ∑’Ë ºŸâ ¥”√ßµ”·Àπà ß „¥À√◊ Õ ºŸâ √— ° …“√“™°“√·∑πºŸâ ¥”√ßµ”·Àπà ß π—È π ¡Õ∫À¡“¬ À√◊ Õ
¡Õ∫Õ”π“®„Àâº¥Ÿâ ”√ßµ”·ÀπàßÕ◊πË ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√·∑π „ÀâºªŸâ Ø‘∫µ— √‘ “™°“√·∑π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë ™àπ‡¥’¬«°—∫
ºŸâ´÷Ëß¡Õ∫À¡“¬À√◊Õ¡Õ∫Õ”π“®
„π°√≥’∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ·µàßµ—Èß„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥‡ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß„¥
„Àâº√Ÿâ °— …“√“™°“√·∑πÀ√◊ÕºŸªâ Ø‘∫µ— √‘ “™°“√·∑π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë ™àπ‡¥’¬«°—∫
ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ„π°“√√—°…“√“™°“√·∑πÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π¥â«¬ ·≈â«·µà°√≥’
¡“µ√“ ıˆ °“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπÕ”π“®
¢Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“
ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“‡≈¢“∏‘°“√ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë®–·µàßµ—Èß
¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ ‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¡’Õ¬Ÿàµ“¡°ÆÀ¡“¬
„π°√≥’∑’Ë¡’°“√·µàßµ—ÈßºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßÀ√◊ÕºŸâ™à«¬
æâπ®“°§«“¡‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑ππ—∫·µà‡«≈“∑’ËºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë
∫∑‡©æ“–°“≈
¡“µ√“ ı˜ „Àâ‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ı¯ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–
‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’
∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’®Ë ¥— µ—ßÈ ¢÷πÈ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È
¡“µ√“ ı˘ „Àâ ‚ Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ “ ∑’Ë ∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «°— ∫ √“™°“√¢Õß ”π— ° ß“πª≈— ¥ °√–∑√«ß
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ·≈–∫√√¥“
Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√
®—ßÀ«—¥·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’∑Ë ‡’Ë °’¬Ë «°—∫√“™°“√¢Õß°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
”π— ° ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷ ° …“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷ ° …“∏‘ ° “√ ·≈– ”π— ° ß“π§≥–°√√¡°“√
¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
¡“µ√“ ˆ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–
‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥
·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
„Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘πß∫ª√–¡“≥
¢Õß°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß
”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
°“√‚Õπµ“¡«√√§ Õß ‰¡à√«¡∂÷ß¢â“√“™°“√§√Ÿ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ´÷Ëß„Àâ‚Õπ‰ª —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π
„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ“¡√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ Ú ¢Õß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ˆÒ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“
·Ààß™“µ‘ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“
¡“µ√“ ˆÚ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘π
ß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π
‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“
¡“µ√“ ˆÛ „Àâ ‚ Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ “ ∑’Ë ‡°’Ë¬«°— ∫ √“™°“√¢Õß ”π— ° ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡«‘™“°“√
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ ·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ „π —ß°—¥ ”π—°ß“π
ª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡«‘™“°“√
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ ·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ „π —ß°—¥ ”π—°ß“π
ª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
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¡“µ√“ ˆÙ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘π
ß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡ “¡—≠»÷°…“
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡«‘™“°“√ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ ·≈– ”π—°ß“π
»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ „π —ß°—¥ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
¡“µ√“ ˆı „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ”π—°ß“π
¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫
√“™°“√¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ “ ∑’Ë ¢ Õß‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ∑ ∫«ß¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬
”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „π «à π∑’Ë
‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
„ÀâÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß‡≈¢“∏‘°“√ ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
„ÀâÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡Õ“™’«»÷°…“ „π «à π∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫√“™°“√¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π
‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ˆˆ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘π
ß∫ª√–¡“≥¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ∂“∫—π
‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π °√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“
¡“µ√“ ˆ˜ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫√“™°“√¢Õß°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
¬°‡«âπ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“
¡“µ√“ ˆ¯ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘π
ß∫ª√–¡“≥¢Õß°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‰ª‡ªìπ¢Õß
”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“
¡“µ√“ ˆ˘ „ÀâÀπà«¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π≈—°…≥–‚√ß‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬À√◊Õ
∂“π»÷°…“∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊Ëπ¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑’Ë®¥— °“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“πÕ¬Ÿ„à π ß— °—¥°√¡ “¡—≠»÷°…“
”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ ‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√„π·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“π—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà
‡«âπ·µà»Ÿπ¬å°“√»÷°…“æ‘‡»… ”À√—∫§πæ‘°“√·≈–‚√ß‡√’¬π ”À√—∫§πæ‘°“√‚¥¬‡©æ“–
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°“√°”Àπ¥√“¬™◊ÕË ∂“π»÷°…“·≈–°“√·µàßµ—ßÈ ºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷ßË „π«“√–‡√‘¡Ë ·√°
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ°”Àπ¥
°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π»÷°…“
µ“¡¡“µ√“π’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
¡“µ√“ ˜ „π«“√–‡√‘¡Ë ·√°√–À«à“ß∑’¬Ë ß— ¡‘‰¥â¡°’ “√°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–¢Õß¢â“√“™°“√
∑’Ë‚Õπ¡“ —ß°—¥ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
”π— ° ß“π‡≈¢“∏‘ ° “√ ¿“°“√»÷ ° …“ ”π— ° ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π ”π— ° ß“π
§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ µ“¡¡“µ√“ ı¯ ¡“µ√“ ˆ
¡“µ√“ ˆÚ ¡“µ√“ ˆÙ ¡“µ√“ ˆˆ ¡“µ√“ ˆ¯ ·≈–¡“µ√“ ¯Ú «√√§Àπ÷Ëß „Àâ¢â“√“™°“√
æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–¢â“√“™°“√§√Ÿ ¬—ß§ß¥”√ßµ”·Àπàß‡¥‘¡‚¥¬
„Àâ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß µ≈Õ¥®π¡’ ‘∑∏‘Õ◊ËπÊ µ“¡∑’Ë‡§¬¡’ ‘∑∏‘Õ¬Ÿàµ“¡°ÆÀ¡“¬
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ªæ≈“ß°àÕπ ®π°«à“®–¡’°“√°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–„À¡à
¡“µ√“ ˜Ò „Àâ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—∞¡πµ√’«à“°“√
∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß
”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘µ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰«â ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ˜Ú „Àâ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë
¢Õßª≈—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „π «à π∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ“¡∑’¡Ë °’ ÆÀ¡“¬
°”Àπ¥‰«â ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈â«·µà°√≥’
„Àâ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’
√“™¡ß§≈ ·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà°àÕπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈â«·µà°√≥’
∑—Èßπ’È ®π°«à“®–¡’°“√µ√“°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“∫—π√“™¿—Ø ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ·≈– ∂“∫—π
‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π
¡“µ√“ ˜Û ∫√√¥“∫∑°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ·≈–§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“
∑’„Ë ™â∫ß— §—∫Õ¬Ÿ„à π«—π°àÕπ∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È ™â∫ß— §—∫ ·≈–‰¡à¢¥— À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑∫—≠≠—µ¢‘ Õßæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È
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¬—ß§ß„™â∫—ß§—∫‰¥âµàÕ‰ª ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ·≈–æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ´÷ËßµâÕß‰¡à‡°‘π
Àâ“ªïπ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ „™â∫—ß§—∫
¡“µ√“ ˜Ù „Àâª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ´÷ßË ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿ„à π«—π∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È ™â∫ß— §—∫
√—°…“√“™°“√·∑πª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâª≈—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ë
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ √—°…“√“™°“√·∑π‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√
§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ √—°…“√“™°“√
·∑π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“
„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√´÷Ëß¥”√ß
µ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“Õ∏‘∫¥’À√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë‡∑’¬∫‡∑à“„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ √—°…“√“™°“√·∑π
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“
°“√√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡«√√§Àπ÷ßË ·≈–«√√§ Õß„Àâ√°— …“√“™°“√·∑π‰ª®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—ßÈ
ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ·µà∑ß—È π’®È –µâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷ßË √âÕ¬·ª¥ ∫‘ «—π
π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
¡“µ√“ ˜ı „π«“√–‡√‘¡Ë ·√° ‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
°”Àπ¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈â« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ“¡®”π«π‡¢µ
æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ëª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ·≈–„ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Û˜ ‰ª®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—ÈßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
¡“µ√“ ˜ˆ „π«“√–‡√‘Ë¡·√°„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“·≈–
§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√
°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–§≥–°√√¡°“√∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈â«·µà°√≥’ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’Ë ¿“·≈–§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« ∑—ßÈ π’È ®π°«à“®–‰¥â¡°’ “√·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“
·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ ÒÙ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„Àâ§”·π–π”„π°“√°”Àπ¥À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§ Õß „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ¡’Õ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡æ◊ËÕ°”Àπ¥
À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
„π«“√–‡√‘Ë ¡ ·√°„π√–À«à “ ß∑’Ë ¬— ß ¡‘ ‰ ¥â ¡’ ° “√·µà ß µ—È ß §≥–°√√¡°“√°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π·≈–
§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¢÷πÈ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπ‡√àß¥à«π∑’®Ë –µâÕß¥”‡π‘π°“√„¥Ê
∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ˜˜ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ. ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ. ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ. ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“
„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫ Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡«‘™“°“√ °√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ. ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ.°.æ. ”π—°ß“πª≈—¥∑∫«ß
∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ.°.æ. ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ.
”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ. °√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß
Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“
„Àâ Õ.°.æ. ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘
Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª·≈–∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.æ. °√–∑√«ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ¥â«¬
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¡“µ√“ ˜¯ „Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ„π ß— °—¥ ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈
·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π °√¡Õ“™’«»÷°…“ Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¬—ß§ß‡ªìπ
¢â“√“™°“√§√Ÿ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√ŸµàÕ‰ª®π°«à“®–¡’°“√°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õ
«‘∑¬∞“π–µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ Õ.°.§. ”π—°ß“π
¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø ·≈– Õ.°.§. ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª ·≈–„Àâ Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.§.
°√¡Õ“™’«»÷°…“ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‚¥¬„Àâ§≥–°√√¡°“√
¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑”Àπâ“∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫
¢â“√“™°“√§√ŸµÕà ‰ª®π°«à“®–¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢÷πÈ „™â∫ß— §—∫
”À√—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√¥—ß°≈à“«
¡“µ√“ ˜˘ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§. ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.§. ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.§. ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. ®—ßÀ«—¥ ·≈– Õ.°.§.
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.§. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§. °√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß
Õ.°.§. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–„Àâ Õ.°.§. °√¡Õ“™’«»÷°…“ ´÷ßË Õ¬Ÿ„à π«—π∑’æË √–√“™
∫—≠≠—µπ‘ „’È ™â∫ß— §—∫ ¬—ß§ßªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’‡Ë ªìπ Õ.°.§. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ¥â«¬
„π«“√–‡√‘Ë¡·√°„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß Õ.°.§. ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.§. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
‰ª®π°«à“®–¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
¡“µ√“ ¯ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ Õ.°.æ. ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
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°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π Õ.°.æ. ”π— ° ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ ¥ ¡»÷ ° …“·≈– Õ.°.æ. ”π— ° ß“π
§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.æ. °√–∑√«ß„π·µà≈– à«π√“™°“√ „ÀâÕß§å°√µàÕ‰ªπ’È
ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ”À√—∫¢â“√“™°“√·µà≈– —ß°—¥
(Ò) „Àâ Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π– Õ.°.æ.
”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√
¿“°“√»÷°…“
(Ú) „Àâ Õ.°.æ. ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π– Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
(Û) „Àâ Õ.°.æ. °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’„Ë π∞“π– Õ.°.æ. ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ ·≈– ”π—°ß“π
ª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „π∞“π– Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“
¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π ·≈–„π∞“π– Õ.°.æ. ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠
„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“
„π°√≥’∑’ËºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â‡æ√“–ºŸâ¥”√ß
µ”·Àπàß°√√¡°“√«à“ß≈ßÀ√◊Õ‰¡à§√∫®”π«πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ „Àâ√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’Õ”π“®·µàßµ—ßÈ ∫ÿ§§≈∑’‡Ë ÀÁπ ¡§«√∑”Àπâ“∑’‡Ë ªìπ°√√¡°“√‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡„Àâ§√∫®”π«π
µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰¥â‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ·≈–„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë·µàßµ—Èß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¥—ß°≈à“« ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡
«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß‡¥‘¡¢ÕßºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√π—ÈπÊ
¡“µ√“ ¯Ò „Àâ¥”‡π‘π°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ßµ“¡¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÙ «√√§Àâ“ ¡“µ√“ Òı
«√√§ ’Ë ¡“µ√“ Òˆ «√√§ ’Ë ¡“µ√“ Ò˜ «√√§Àâ“ ¡“µ√“ ÛÙ «√√§ ’Ë ¡“µ√“ Ûˆ «√√§ “¡
¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·≈–¡“µ√“ Û˘ «√√§ “¡ ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà
«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
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¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–„Àâ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ´÷Ëß¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
°“√®—¥µ—ßÈ ∂“π»÷°…“π—πÈ ‚¥¬‡©æ“– ·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π
Õ¬Ÿ„à π«—π∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È ™â∫ß— §—∫ ¡’∞“π–‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’‡Ë ªìππ‘µ∫‘ §ÿ §≈„π ß— °—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬„Àâ ∂“π»÷°…“¥—ß°≈à“«¬—ß§ß¡’Õ”π“®„π°“√∫√‘À“√∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È

‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

Àπâ“ 30
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ

¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ µ≈Õ¥®π∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“π—πÈ Ê
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·≈–µ“¡°ÆÀ¡“¬®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ µ≈Õ¥∑—Èß°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµàÕ‰ª
„Àâ ∂“π»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß¡’∞“π–‡ªìπ à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥ æ.». ÚıÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√®—¥µ—Èßß∫ª√–¡“≥ µ≈Õ¥®π°“√∫√‘À“√·≈–
°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π¥â«¬
ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√
π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µÕ”π“®
Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√µà“ßÊ ¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„Àâ™—¥‡®π ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π´÷Ëß´âÕπ∑—∫°—π√–À«à“ß
à«π√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß ·≈–®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß®—¥√–∫∫∫√‘À“√√“™°“√„π√–¥—∫µà“ßÊ ¢Õß°√–∑√«ß„Àâ¡’‡Õ°¿“æ
“¡“√∂¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥‰¥â ª√–°Õ∫°—∫
¡§«√¡’°“√°”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬¢ÕßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–°“√¡Õ∫Õ”π“®„ÀâªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π„Àâ™—¥‡®π ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡ªìπ
Õÿ ª √√§„π°“√ªØ‘ ∫— µ‘ √ “™°“√„π°”°— ∫ §«∫§ÿ ¡ ¥Ÿ · ≈°“√ªØ‘ ∫— µ‘ √ “™°“√¢Õß√“™°“√ ´÷Ë ß ªØ‘ ∫— µ‘ „ π·µà ≈ –√–¥— ∫ „Àâ
Õ¥§≈âÕß°—∫‡®µπ“√¡≥å¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“
´÷Ëß¡’≈—°…≥–·≈–«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π µ≈Õ¥∑—Èß√–∫∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë¡’≈—°…≥–æ‘‡»…·µ°µà“ß‰ª®“°°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
„π°√–∑√«ßÕ◊πË Ê „π√–∫∫√“™°“√ªí®®ÿ∫π— „Àâ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให ยกเลิก ความในมาตรา ๓๓ แห งพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

“มาตรา ๓๓ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให ยึ ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
โดยคํา นึ งถึ ง ระดั บ ของการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน จํ านวนสถานศึ ก ษา จํ า นวนประชากร วั ฒ นธรรม
และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษากํ า หนดเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
แบงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
การกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพื้นที่การศึกษาใด ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้น
เปนสําคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเปนอยางอื่น
ตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานอาจประกาศกําหนดให
ขยายการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
“ในการดําเนิน การตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่ น ว า จะอยู ใ นอํ านาจหนา ที่ ของเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาใด ให เ ปน ไปตามที่รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
มาตรา ๕ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยคํ า แนะนํ า ของสภาการศึ ก ษา
มี อํ า นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเพื่ อ กํ า หนดหรื อ แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉ บับนี้ คือ โดยที่การจัด ระเบียบบริหารราชการ
ในเขตพื้นที่การศึกษากําหนดใหแตละเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขตพื้นที่
การศึกษา ทําใหเกิดความไมคลองตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเปนเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ใหก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะเป น การพั ฒ นาการศึ ก ษาแก นั ก เรี ย นในช ว งชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ให สั ม ฤทธิ ผ ลและมี คุณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนเพื่ อ ให ส อดคล องกั บ กฎหมายว า ด ว ยการศึ ก ษาแห ง ชาติ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
แต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มกี ฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ การแบ่ ง ส่ ว นราชการในส่ ว นกลางของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๕) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือคาแนะนาต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการนาความเห็นหรือคาแนะนามาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษา
ของชาติ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ สภาการศึ ก ษา คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน และคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการ
ก็ได้”
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มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคห้า ของมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญญั ติร ะเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การดาเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดาเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่กาหนด
ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาแต่ไม่รวมถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน”
มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้สานักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บงั คับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักอานวยการ
(๒) สานัก สานักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือ
สานักบริหารงาน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาในสานักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ
กากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสานักงาน
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(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสานักงาน ตลอดจนการจัดทาแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ให้ เ ลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบบั ง คั บ บั ญ ชาส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
ตามมาตรา ๑๐ (๓)
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสัง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย
ในการปฏิ บั ติ ร าชการของเลขาธิ ก ารตามมาตรานี้ ให้ มี ร องเลขาธิ ก ารเป็ น ผู้ ช่ ว ยสั่ ง และ
ปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการ
รองจากเลขาธิการ ให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสานักงาน
เลขาธิการ มีอานาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการกาหนดหรือมอบหมาย”
มาตรา ๑๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๖) ของมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาทีเ่ ป็น
นิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมอบอานาจ
ให้ แ ก่ ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาหรือ ผู้ อ านวยการสถานศึก ษา แล้ ว แต่ก รณี ทั้งนี้
ให้ คานึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดาเนินการ
ทางงบประมาณของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษา รวมตลอดถึง
หลั ก การการให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาหรื อสถานศึ กษามี อ านาจทานิ ติก รรมสั ญ ญาในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดาเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การกระจายอานาจและการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอานาจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการ
สถานศึกษาในเขตพื้น ที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งใน
การบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้กาหนด
ผู้อานวยการสานักบริหารงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง และผู้อานวยการสานักบริหารงาน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมอบอานาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือ
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จากสานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ ไปยังผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อานวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการ
ของกระทรวง หรือคณะกรรมการต้นสังกัด”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) (๒) และ (๓) ของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอานาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เลขาธิการ
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) เลขาธิการอาจมอบอานาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักบริหารงานหรือผู้ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด”
มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยธุรการตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกาหนดโครงสร้างและตาแหน่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทาให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

