พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มกฎหมายและคดี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
æ.». ÚıÙ˜

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜
‡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«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ¢‘ π÷È ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß
°“√»÷°…“ æ.». ÚıÙ˜é
¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ
(Ú) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛı
(Û) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÛ¯
¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
ç¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ√—∫√“™°“√‚¥¬‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ®“°‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π ß∫∫ÿ§≈“°√∑’Ë®à“¬
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„π≈—°…≥–‡ß‘π‡¥◊Õπ„π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°’Ã“ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ À√◊Õ
°√–∑√«ßÕ◊Ëπ∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
ç¢â“√“™°“√§√Ÿé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸ∑â ª’Ë √–°Õ∫«‘™“™’æ´÷ßË ∑”Àπâ“∑’ÀË ≈—°∑“ß¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ
·≈– àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√µà“ßÊ „π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞
ç§≥“®“√¬åé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√´÷ßË ∑”Àπâ“∑’ÀË ≈—°∑“ß¥â“π°“√ Õπ·≈–°“√«‘®¬— „π ∂“π»÷°…“
√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“¢Õß√—∞
ç∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß
ºŸâ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“´÷Ëß‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π
°“√ Õπ °“√π‘‡∑» °“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ◊Ëπ„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“
ç«‘™“™’æé À¡“¬§«“¡«à“ «‘™“™’æ§√Ÿ «‘™“™’æ∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·≈–«‘™“™’æ∫ÿ§≈“°√∑“ß
°“√»÷°…“Õ◊Ëπ
ç‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß
çÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) ∂“π»÷°…“
(Ú) ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Û) ”π—°ß“π°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π
(Ù) ·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡ª√–°“»¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ı) Àπà«¬ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õµ“¡ª√–°“»
°√–∑√«ß À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“°”Àπ¥
ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ‚√ß‡√’¬π »Ÿπ¬å°“√»÷°…“æ‘‡»…
»Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬ »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬ «‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π ∂“∫—π À√◊Õ
∂“π»÷°…“∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË ¢Õß√—∞∑’¡Ë Õ’ ”π“®Àπâ“∑’ÀË √◊Õ¡’«µ— ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘·≈–µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß
ç à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë¡’∞“π–‡ªìπ°√¡À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“°√¡
çÀ—«Àπâ“ «à π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ Õ∏‘∫¥’ À√◊Õµ”·Àπàß∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË
Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“
ç°√–∑√«ßé À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
ç√—∞¡πµ√’‡®â“ ß— °—¥é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß„π°√–∑√«ß∑’¡Ë ¢’ “â √“™°“√§√Ÿ·≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬Ÿà„π —ß°—¥
ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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¡“µ√“ ı ∫√√¥“§”«à“ ç¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπé ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π°ÆÀ¡“¬ ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ·≈–
¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊πË „¥ „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¥â«¬ ‡«âπ·µà®–‰¥â¡°’ ÆÀ¡“¬
ª√–°“» √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊πË „¥∑’∫Ë ≠
— ≠—µ‰‘ «â ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬‡©æ“–
¡“µ√“ ˆ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
„π°√≥’∑¡Ë’ ª’ ≠
í À“¢—¥·¬âßÀ√◊Õ°“√∑’®Ë –µâÕßµ’§«“¡„πªí≠À“‡°’¬Ë «°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ·≈–¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π —ß°—¥°√–∑√«ß´÷Ëßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¬°‡«âπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠
„π —ß°—¥ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ·≈–‡ªìπ°√≥’∑’Ë
æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ¡’È ‰‘ ¥â°”Àπ¥„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
À√◊ÕÕß§å°√„¥‡ªìπºŸ°â ”Àπ¥À√◊Õ«‘π®‘ ©—¬™’¢È “¥ „Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸ°â ”Àπ¥À√◊Õ«‘π®‘ ©—¬
™’È¢“¥
À¡«¥ Ò
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
¡“µ√“ ˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
§≥–Àπ÷Ëß ‡√’¬°«à“ ç§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“é ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç°.§.».é
ª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò) √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√
(Ú) ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√
(Û) °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®”π«πÀâ“§π ‰¥â·°à ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§ÿ√ÿ ¿“ ·≈–
‡≈¢“∏‘°“√ °.æ.
(Ù) °√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤®‘ ”π«π‡®Á¥§π´÷ßË §≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—ßÈ ®“°∫ÿ§§≈∑’¡Ë §’ «“¡√Ÿâ §«“¡‡™’¬Ë «™“≠
·≈–ª√– ∫°“√≥å ßŸ ∑“ß¥â“π°“√»÷°…“ ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ¥â“π°ÆÀ¡“¬ ¥â“π°“√∫√‘À“√°“√®—¥°“√
¿“§√—∞ ¥â“π°“√∫√‘À“√Õß§å°√ ¥â“π°“√»÷°…“æ‘‡»… ·≈–¥â“π°“√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®À√◊Õ¥â“π‡»√…∞»“ µ√å
¥â“π≈–Àπ÷Ëß§π
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(ı) °√√¡°“√ºŸ·â ∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ´÷ßË ¡“®“°°“√‡≈◊Õ°µ—ßÈ ®”π«π‡®Á¥§π
ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸ·â ∑πºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“®”π«πÀπ÷ßË §π ºŸ·â ∑πºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“
À√◊ÕºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË „πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥®”π«πÀπ÷ßË §π
ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ®”π«π ’Ë§π ·≈–ºŸâ·∑π∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ®”π«πÀπ÷Ëß§π
À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Ù) ·≈–°√√¡°“√ºŸâ·∑π
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡ (ı) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ °.§.». ‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√·≈–„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ °.§.». ·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π
°.§.». ‡ªìπºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√‰¡à‡°‘π Õß§π
¡“µ√“ ¯ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬
(Ú) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“ “¡ ‘∫Àâ“ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–‰¡à‡°‘π‡®Á¥ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
(Û) ‰¡à‡ªìπºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑“ß°“√‡¡◊Õß
(Ù) ‰¡à‡ªìπ ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘ËπÀ√◊ÕºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ
(ı) ‰¡à‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∑’Ëª√÷°…“ À√◊ÕºŸâ¡’µ”·Àπàß∫√‘À“√„πæ√√§°“√‡¡◊Õß
(ˆ) ‡ªìπºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— °“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ÕË ß§«“¡´◊ÕË µ— ¬å §«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‡‘ Õ◊Ë ¡‡ ¬’
∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
¡“µ√“ ˘ °√√¡°“√ºŸ·â ∑πºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“µâÕß¡’§≥
ÿ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–‰¡à‡§¬∂Ÿ°æ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ
¡“°àÕπ
(Ú) ‡ªìπºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— °“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ÕË ß§«“¡´◊ÕË µ— ¬å §«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬
∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
¡“µ√“ Ò °√√¡°“√ºŸâ·∑πºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–‰¡à‡§¬∂Ÿ°æ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ
¡“°àÕπ
(Ú) ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√„πµ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“Àâ“ªï
(Û) ‡ªìπºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— °“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ÕË ß§«“¡´◊ÕË µ— ¬å §«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‡‘ Õ◊Ë ¡‡ ¬’
∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
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¡“µ√“ ÒÒ °√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√ŸµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–‰¡à‡§¬∂Ÿ°æ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ
¡“°àÕπ
(Ú) ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“πªØ‘∫—µ‘°“√ Õπ„π«‘∑¬∞“π–‰¡àµË”°«à“§√Ÿ™”π“≠°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“
À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√ Õπ‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“ªï
(Û) ‡ªìπºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— °“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ÕË ß§«“¡´◊ÕË µ— ¬å §«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‡‘ Õ◊Ë ¡‡ ¬’
∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
¡“µ√“ ÒÚ °√√¡°“√ºŸâ·∑π∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊ËπµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¡’«ÿ≤‘°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
(Ú) ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π π—∫ πÿπ°“√»÷°…“´÷Ëß‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π
‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√π‘‡∑» °“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ◊Ëπ
„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“ªï
(Û) ‡ªìπºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— °“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ÕË ß§«“¡´◊ÕË µ— ¬å §«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‡‘ Õ◊Ë ¡‡ ¬’
∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
¡“µ√“ ÒÛ °√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ·≈–°√√¡°“√ºŸ·â ∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
¡’«“√–Õ¬Ÿ„à πµ”·Àπàß§√“«≈– ª’Ë ï ·≈–Õ“®‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ À√◊Õ‡≈◊Õ°µ—ßÈ „À¡à‰¥âÕ°’ ·µà®–¥”√ßµ”·Àπàßµ‘¥µàÕ°—π
‡°‘π°«à“ Õß«“√–¡‘‰¥â
∂â“°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“«à“ß≈ß
„Àâ¥”‡π‘π°“√·µàßµ—ßÈ À√◊Õ‡≈◊Õ°µ—ßÈ °√√¡°“√·∑πµ”·Àπàß∑’«Ë “à ß¿“¬„πÀ° ∫‘ «—π µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√
∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π¡“µ√“ ˜ «√√§ Õß ‡«âπ·µà«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ºŸπâ π—È ‡À≈◊Õ‰¡à∂ß÷ ‡°â“ ∫‘ «—π
®–‰¡à¥”‡π‘π°“√·µàßµ—ßÈ À√◊Õ‡≈◊Õ°µ—ßÈ °√√¡°“√·∑π°Á‰¥â ·≈–„Àâ°√√¡°“√´÷ßË ·∑π°√√¡°“√„πµ”·Àπàß∑’«Ë “à ß≈ß
¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫√–¬–‡«≈“∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßµπ·∑π
„π√–À«à“ß∑’¬Ë ß— ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ¡°’ √√¡°“√·∑πµ”·Àπàß∑’«Ë “à ß≈ßµ“¡«√√§ Õß ·≈–¬—ß¡’°√√¡°“√
∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‡°‘π°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ°√√¡°“√∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬ŸàªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª‰¥â
‡¡◊ÕË §√∫°”Àπ¥µ“¡«“√–„π«√√§Àπ÷ßË À“°¬—ß‰¡à¡°’ “√·µàßµ—ßÈ °√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤·‘ ≈–‡≈◊Õ°µ—ßÈ
°√√¡°“√ºŸ·â ∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¢÷πÈ „À¡à „Àâ°√√¡°“√´÷ßË æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–π—πÈ
Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘πß“πµàÕ‰ª®π°«à“°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·≈–°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ‡≈◊Õ°µ—Èß„À¡à‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë
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¡“µ√“ ÒÙ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– °√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤æ‘ πâ ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ
(Ò) µ“¬
(Ú) ≈“ÕÕ°‚¥¬¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ≈“ÕÕ°µàÕª√–∏“π°√√¡°“√
(Û) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬
(Ù) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂
(ı) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À√◊Õ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ¯
(ˆ) ‰¥â√∫— ‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ¥ÿ „Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’‰Ë ¥â°√–∑”
‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…
(˜) §≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘„ÀâÕÕ°
¡“µ√“ Òı πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– °√√¡°“√ºŸ·â ∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ
(Ò) µ“¬
(Ú) ≈“ÕÕ°‚¥¬¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ≈“ÕÕ°µàÕª√–∏“π°√√¡°“√
(Û) æâπ®“°°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(Ù) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˘ ¡“µ√“ Ò ¡“µ√“ ÒÒ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÚ
(ı) ∂Ÿ°∂Õ¥∂Õπ‚¥¬√—∞¡πµ√’µ“¡¡µ‘¢Õß °.§.». ¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß„π “¡
¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ßÈ À¡¥ ‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë Õà ‰ª„π∑“ß∑ÿ®√‘µ
µàÕÀπâ“∑’Ë À√◊Õ¡’‡®µπ“°√–∑”°“√‚¥¬‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡ À√◊Õ„™âÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¢—¥µàÕ°ÆÀ¡“¬
∑—Èßπ’È °àÕπ¡’°“√∂Õ¥∂Õπ „Àâ√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢÷Èπ Õ∫ «π
¡“µ√“ Òˆ °“√ª√–™ÿ¡ °.§.». µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π
°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡
„π°“√ª√–™ÿ¡ ∂â“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡àÕ¬Ÿ„à π∑’ªË √–™ÿ¡À√◊Õ‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’‰Ë ¥â „Àâ√Õßª√–∏“π
°√√¡°“√∑”Àπâ“∑’Ë·∑π ∂â“‰¡à¡’√Õßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ¡’·µà‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â „Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡
‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡
„π°“√ª√–™ÿ¡∂â“¡’°“√æ‘®“√≥“‡√◊ÕË ß‡°’¬Ë «°—∫µ—«°√√¡°“√ºŸ„â ¥‚¥¬‡©æ“– À√◊Õ‡¡◊ÕË ¡’°√≥’‡¢â“¢à“¬
∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥«à“°√√¡°“√ºŸâπ—Èπ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ °√√¡°“√ºŸâπ—Èπ‰¡à¡’ ‘∑∏‘‡¢â“ª√–™ÿ¡
°“√«‘π®‘ ©—¬™’¢È “¥¢Õß∑’ªË √–™ÿ¡„Àâ∂Õ◊ ‡ ¬’ ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷ßË „Àâ¡À’ π÷ßË ‡ ¬’ ß„π°“√≈ß§–·ππ
∂â“§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π„Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥
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¡“µ√“ Ò˜ °.§.». ¡’Õ”π“®µ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√«‘ “¡—≠ ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ çÕ.°.§.». «‘ “¡—≠é
‡æ◊ÕË ∑”°“√„¥Ê ·∑π °.§.». À√◊Õ∑”Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫§≥–Õπÿ°√√¡°“√Õ◊πË ∑’°Ë ”Àπ¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È‰¥â
„π°√≥’∑’Ëµß—È Õ.°.§.». «‘ “¡—≠ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ëæ®‘ “√≥“‡√◊ËÕß°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— °“√ÕÕ°®“°
√“™°“√ °“√Õÿ∑∏√≥å·≈–°“√√âÕß∑ÿ°¢å „Àâµß—È ®“°°√√¡°“√ °.§.». ∑’‡Ë ªìπ°√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤‘ Õ¬à“ßπâÕ¬
Õß§π ·≈–°√√¡°“√ °.§.». ∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“
Àπ÷Ëß„π “¡¢Õß®”π«πÕπÿ°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ ÒÛ ¡“µ√“ ÒÙ ¡“µ√“ Òı ·≈–
¡“µ√“ Òˆ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ Ò¯ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“®–‡ªìπ°√√¡°“√„π °.§.». Õπÿ°√√¡°“√„π
Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–°√√¡°“√Õ◊πË µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘„π¢≥–‡¥’¬«°—π¡‘‰¥â
‡«âπ·µà°“√‡ªìπ°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß
¡“µ√“ Ò˘ „Àâ °.§.». ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ πÕ·π–·≈–„Àâ§”ª√÷°…“·°à§≥–√—∞¡πµ√’‡°’¬Ë «°—∫π‚¬∫“¬°“√º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(Ú) °”Àπ¥π‚¬∫“¬ «“ß·ºπ ·≈–°”Àπ¥‡°≥±åÕ—µ√“°”≈—ß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®”π«π·≈–Õ—µ√“µ”·Àπàß¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“
(Û) ‡ πÕ·π–·≈–„Àâ§”ª√÷°…“·°à§≥–√—∞¡πµ√’„π°√≥’∑§’Ë “à §√Õß™’æ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß‰ª¡“° À√◊Õ
°“√®—¥ «— ¥‘°“√À√◊Õª√–‚¬™πå‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬—ß‰¡à‡À¡“– ¡
‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“„πÕ—π∑’Ë®–ª√—∫ª√ÿß‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß ‡ß‘π‡æ‘Ë¡
§à“§√Õß™’æ «— ¥‘°“√ À√◊Õª√–‚¬™πå‡°◊ÕÈ °Ÿ≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ‡À¡“– ¡
(Ù) ÕÕ°°Æ °.§.». √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ ·≈–‡ß◊ÕË π‰¢°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ °Æ °.§.». ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’·≈–ª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â
(ı) æ‘®“√≥“«‘π®‘ ©—¬µ’§«“¡ªí≠À“∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ‡π◊ÕË ß®“°°“√„™â∫ß— §—∫æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ‡¡◊ÕË °.§.».
¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â«„ÀâÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ªØ‘∫—µ‘µ“¡π—Èπ
(ˆ) æ—≤π“À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–¡“µ√∞“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ √«¡∑—Èß°“√æ‘∑—°…å√–∫∫
§ÿ≥∏√√¡¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(˜) °”Àπ¥«‘∏°’ “√·≈–‡ß◊ÕË π‰¢°“√®â“ß‡æ◊ÕË ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ∫ÿ§§≈‡æ◊ÕË ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’„Ë πµ”·Àπàß§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°”Àπ¥Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“µÕ∫·∑π
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(¯) àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“ °“√‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠°”≈—ß„® ·≈–°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(˘) àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√®—¥ «— ¥‘°“√·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå‡°◊ÈÕ°Ÿ≈Õ◊Ëπ·°à¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(Ò) æ‘®“√≥“µ—Èß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√Õ◊Ëπ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
µ“¡∑’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬
(ÒÒ) ßà ‡ √‘¡ π—∫ πÿπ ª√– “πß“π „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π”·≈–™’·È ®ß¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
·°àÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“
(ÒÚ) °”Àπ¥¡“µ√∞“π æ‘®“√≥“ ·≈–„Àâ§”·π–π”‡°’¬Ë «°—∫°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— °“√ÕÕ°®“°
√“™°“√ °“√Õÿ∑∏√≥å·≈–°“√√âÕß∑ÿ°¢åµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(ÒÛ) °”°—∫ ¥Ÿ·≈ µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡‡ªìπ∏√√¡·≈–¡“µ√∞“π¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ µ√«® Õ∫
·≈–ªØ‘∫µ— °‘ “√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È „π°“√π’„È Àâ¡Õ’ ”π“®‡√’¬°‡Õ° “√·≈–À≈—°∞“π®“°Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“
„Àâº·Ÿâ ∑π¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ¢â“√“™°“√ À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥ ¡“™’·È ®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ·≈–„Àâ¡Õ’ ”π“®ÕÕ°√–‡∫’¬∫
¢âÕ∫—ß§—∫ √«¡∑—ßÈ „Àâ «à π√“™°“√ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ¢â“√“™°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥√“¬ß“π‡°’¬Ë «°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë‰ª¬—ß °.§.».
(ÒÙ) √“¬ß“π·≈–‡ πÕ·π–µàÕ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥„π°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“ à«π√“™°“√ Õ.°.§.».
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ À√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√‚¥¬¢—¥·¬âß°—∫·π«∑“ßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥‰¥â√—∫√“¬ß“π·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–®“° °.§.». ·≈â« „Àâæ‘®“√≥“ —Ëß°“√
„Àâ «à π√“™°“√ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ À√◊ÕºŸ¡â À’ πâ“∑’ªË Ø‘∫µ— ‘
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈªØ‘∫—µ‘‰ªµ“¡π—Èπ
(Òı) æ‘®“√≥“√—∫√Õß§ÿ≥«ÿ≤‘¢ÕßºŸâ‰¥â√—∫ª√‘≠≠“ ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“™’æ À√◊Õ§ÿ≥«ÿ≤‘Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ·≈–°“√°”Àπ¥Õ—µ√“
‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“µÕ∫·∑π∑’Ë§«√‰¥â√—∫
(Òˆ) °”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡„π‡√◊ÕË ß°“√ªØ‘∫µ— °‘ “√µà“ßÊ µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È
(Ò˜) æ‘®“√≥“®—¥√–∫∫∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘·≈–·°â‰¢∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘‡°’Ë¬«°—∫«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥
·≈–§«∫§ÿ¡°“√‡°…’¬≥Õ“¬ÿ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(Ò¯) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ
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¡“µ√“ Ú „Àâ¡’ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“
ç ”π—°ß“π °.§.».é ‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“
ç‡≈¢“∏‘°“√ °.§.».é ´÷ßË ¡’∞“π–‡ªìπÕ∏‘∫¥’‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–∫√‘À“√√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
”π—°ß“π °.§.». ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π„πÀπâ“∑’Ë¢Õß °.§.».
(Ú) «‘‡§√“–Àå·≈–«‘®¬— ‡°’¬Ë «°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
·≈–°“√®—¥√–∫∫∫√‘À“√√“™°“√„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“
(Û) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå‡°’¬Ë «°—∫¡“µ√∞“π À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(Ù) æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–®—¥∑”·ºπ°”≈—ß§π ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(ı) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå ‡ πÕ·π–π‚¬∫“¬ ª√– “πß“π·≈–¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(ˆ) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®¬— ·≈–∫√‘À“√‡ß‘π∑ÿπ µ≈Õ¥®π «— ¥‘°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“
(˜) °”°—∫ µ‘¥µ“¡ ·≈–µ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫µ— °‘ “√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ¢’È ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“
·≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(¯) ®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï‡°’¬Ë «°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
‡ πÕ °.§.».
(˘) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õµ“¡∑’Ë °.§.».
¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ ÚÒ „Àâ¡§’ ≥–Õπÿ°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ª√–®”‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ çÕ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“é ‚¥¬ÕÕ°π“¡‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“π—ÈπÊ ª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò) ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√´÷ËßÕπÿ°√√¡°“√‡≈◊Õ°°—π‡Õß®”π«πÀπ÷Ëß§π
(Ú) Õπÿ°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®”π«π “¡§π ‰¥â·°à ºŸâ·∑π °.§.». ºŸâ·∑π§ÿ√ÿ ¿“ ·≈–
ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπÕπÿ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
(Û) Õπÿ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«π “¡§π ´÷Ëß§—¥‡≈◊Õ°®“°∫ÿ§§≈„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ À√◊Õ¥â“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå·°à
°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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(Ù) Õπÿ°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®”π«π
“¡§π ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ®”π«πÀπ÷Ëß§π ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ®”π«πÀπ÷Ëß§π ·≈–
ºŸâ·∑π∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ®”π«πÀπ÷Ëß§π
§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Û) „Àâπ”¡“µ√“ ¯ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡ (Ù) „Àâπ”¡“µ√“ Ò
¡“µ√“ ÒÒ ·≈–¡“µ√“ ÒÚ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢ÕßÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Û) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥
„π°Æ °.§.».
Õπÿ°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡ (Ù) „Àâ¡“®“°°“√‡≈◊Õ°µ—Èß
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
„ÀâºÕŸâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë°“√»÷°…“¡’Àπâ“∑’„Ë π°“√®—¥„Àâ¡°’ “√ª√–™ÿ¡‡æ◊ÕË §—¥‡≈◊Õ°Õπÿ°√√¡°“√
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Û) ·≈–¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷ËßºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µ“¡ (Ù)
¡“µ√“ ÚÚ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß °“√æâπ®“°µ”·Àπàß ·≈–°“√ª√–™ÿ¡¢Õß Õ.°.§.».
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ÒÛ ¡“µ√“ ÒÙ ¡“µ√“ Òı ·≈–¡“µ√“ Òˆ ¡“„™â∫—ß§—∫
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ ÚÛ „Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√°”Àπ¥®”π«π·≈–Õ—µ√“µ”·Àπàß·≈–‡°≈’Ë¬Õ—µ√“°”≈—ß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫
π‚¬∫“¬ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ √–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
(Ú) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Û) „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡°’¬Ë «°—∫°“√æ‘®“√≥“§«“¡¥’§«“¡™Õ∫¢ÕßºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸ∫â √‘À“√
°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Ù) æ‘®“√≥“‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬ °“√ÕÕ°®“°√“™°“√ °“√Õÿ∑∏√≥å ·≈–
°“√√âÕß∑ÿ°¢åµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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(ı) àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“ °“√‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠°”≈—ß„® °“√ª°ªÑÕß§ÿâ¡§√Õß√–∫∫
§ÿ≥∏√√¡ °“√®—¥ «— ¥‘°“√ ·≈–°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π
°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ˆ) °”°—∫ ¥Ÿ·≈ µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(˜) ®—¥∑”·≈–æ—≤π“∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“
„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(¯) ®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß
°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ‡ πÕ °.§.».
(˘) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡√◊ÕË ß°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“∑’‰Ë ¡àÕ¬Ÿ„à πÕ”π“®
·≈–Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“
(Ò) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õµ“¡∑’Ë °.§.».
¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ ÚÙ „ÀâºÕŸâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“‡ªìπºŸ∫â √‘À“√√“™°“√„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë
°“√»÷°…“·≈–‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–
¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π√“™°“√∑’‡Ë ªìπÕ”π“®·≈–Àπâ“∑’¢Ë Õß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë°“√»÷°…“
·≈–µ“¡∑’Ë Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡Õ∫À¡“¬
(Ú) ‡ πÕ·π–°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ·≈–°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π‡√◊ÕË ßÕ◊πË ∑’ÕË ¬Ÿ„à πÕ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë
¢Õß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕ§«“¡¥’§«“¡™Õ∫¢ÕßºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸ∫â √‘À“√°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π
°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ·≈–¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
(Ù) ®—¥∑”·ºπ·≈– àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π
°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ı) ®—¥∑”∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ˆ) ®—¥∑”¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æß“π °”Àπ¥¿“√–ß“π¢—ÈπµË” ·≈–‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π
”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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(˜) ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈·≈–®—¥∑”√“¬ß“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡ πÕ Õ.°.§.».
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ‡ πÕ °.§.». µàÕ‰ª
(¯) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õµ“¡∑’Ë °.§.».
¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ Úı „π «à π√“™°“√Õ◊πË πÕ°®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π „Àâ °.§.».
µ—ßÈ Õ.°.§.». ‡æ◊ÕË ∑”Àπâ“∑’∫Ë √‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π «à π√“™°“√π—πÈ
∑—Èßπ’È °“√µ—Èß °“√æâπ®“°µ”·Àπàß·≈–¢Õ∫‡¢µ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
∫√√¥“∫∑∫—≠≠—µ„‘ πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ À’È √◊Õ„π°ÆÀ¡“¬Õ◊πË ∑’ÕË “â ß∂÷ß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
„ÀâÀ¡“¬∂÷ß Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß¥â«¬ ‡«âπ·µà °.§.». ®–°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ„‘ π«√√§Àπ÷ßË ·≈–«√√§ Õß ¡“„™â∫ß— §—∫°—∫Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“Õ◊πË „¥∑’®Ë ”‡ªìπµâÕß¡’
Õ.°.§.». ¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπ‚¥¬‡©æ“–¥â«¬
„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß¡‘„™à à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß „Àâ °.§.». ¡’Õ”π“®°”Àπ¥
À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“„π à«π√“™°“√π—Èπ
¡“µ√“ Úˆ „Àâ§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °”°—∫ ¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π ∂“π»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬ °Æ √–‡∫’¬∫
¢âÕ∫—ß§—∫ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡∑’Ë °.§.». ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ °”Àπ¥
(Ú) ‡ πÕ§«“¡µâÕß°“√®”π«π·≈–Õ—µ√“µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
„π ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕ‡ πÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“
(Û) „Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
„π ∂“π»÷°…“µàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
(Ù) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õµ“¡∑’Ë Õ.°.§.».
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡Õ∫À¡“¬
„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ Òˆ ¡“„™â∫—ß§—∫·°à§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ Ú˜ „Àâº∫Ÿâ √‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
„π ∂“π»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) §«∫§ÿ¡ ¥Ÿ·≈„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π ∂“π»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬ °Æ √–‡∫’¬∫
¢âÕ∫—ß§—∫ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡∑’Ë °.§.». ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ °”Àπ¥
(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕ§«“¡¥’§«“¡™Õ∫¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“
(Û) àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“„Àâ¡’°“√æ—≤π“
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
(Ù) ®—¥∑”¡“µ√∞“π ¿“√–ß“π ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“
(ı) ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
‡æ◊ËÕ‡ πÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ˆ) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊ËπÀ√◊Õµ“¡∑’Ë Õ.°.§.».
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¡Õ∫À¡“¬
¡“µ√“ Ú¯ „ÀâºŸâ∫√‘À“√Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‡ªìπ
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–∫√‘À“√Àπà«¬ß“π ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ Ú˜ ¡“„™â∫—ß§—∫·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“«
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
À¡«¥ Ú
∫∑∑—Ë«‰ª
¡“µ√“ Ú˘ °“√¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’
‚¥¬¬÷¥∂◊Õ√–∫∫§ÿ≥∏√√¡ §«“¡‡ ¡Õ¿“§√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ·≈–À≈—°°“√‰¥â√∫— °“√ªØ‘∫µ— ·‘ ≈–°“√§ÿ¡â §√Õß ∑‘ ∏‘
Õ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§‡∑à“‡∑’¬¡°—π
°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡ ‡æ√“–‡Àµÿ·Ààß§«“¡·µ°µà“ß„π‡√◊ËÕß∂‘Ëπ°”‡π‘¥ ‡™◊ÈÕ™“µ‘ ¿“…“
‡æ» Õ“¬ÿ ¿“æ∑“ß°“¬À√◊Õ ¢ÿ ¿“æ ∂“π–¢Õß∫ÿ§§≈ ∞“π–∑“ß‡»√…∞°‘®À√◊Õ ß— §¡ §«“¡‡™◊ÕË ∑“ß
»“ π“ °“√»÷°…“Õ∫√¡ À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‰¡àµ√ß°—π„π‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ®–°√–∑”¡‘‰¥â
¡“µ√“ Û ¿“¬„µâ∫—ß§—∫°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ¿“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ”À√—∫°“√‡ªìπ
ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ºŸâ´÷Ëß®–‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“‰¥âµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ª ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬
(Ú) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“ ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
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(Û) ‡ªìπºŸâ‡≈◊ËÕ¡„ „π°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢
µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
(Ù) ‰¡à‡ªìπºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑“ß°“√‡¡◊Õß ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ëπ À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ
(ı) ‰¡à‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ®‘µøíπò ‡øóÕπ‰¡à ¡ª√–°Õ∫ À√◊Õ‡ªìπ‚√§µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ
°.§.».
(ˆ) ‰¡à‡ªìπºŸÕâ ¬Ÿ„à π√–À«à“ß∂Ÿ° ß—Ë æ—°√“™°“√ ∂Ÿ° ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°Õà πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È
À√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õ∂Ÿ° —Ëßæ—° À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥
„π°ÆÀ¡“¬Õß§å°√«‘™“™’æπ—ÈπÊ
(˜) ‰¡à‡ªìπºŸ∫â °æ√àÕß„π»’≈∏√√¡Õ—π¥’ ”À√—∫°“√‡ªìπºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
(¯) ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘À“√æ√√§°“√‡¡◊ÕßÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë„πæ√√§°“√‡¡◊Õß
(˘) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬
(Ò) ‰¡à‡ªìπºŸ‡â §¬µâÕß‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ¥ÿ „Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥
∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…
(ÒÒ) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…„ÀâÕÕ° ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°√—∞«‘ “À°‘® Õß§å°“√¡À“™π
À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
(ÒÚ) ‰¡à‡ªìπºŸ‡â §¬∂Ÿ°≈ß‚∑…„ÀâÕÕ° ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°‡æ√“–°√–∑”º‘¥«‘π¬— µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È
À√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ
(ÒÛ) ‰¡à‡ªìπºŸ‡â §¬°√–∑”°“√∑ÿ®√‘µ„π°“√ Õ∫‡¢â“√—∫√“™°“√À√◊Õ‡¢â“ªØ‘∫µ— ß‘ “π„πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞
¡“µ√“ ÛÒ Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß ”À√—∫∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Û¯ §. (Ú)
„Àâπ”∫—≠™’Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
‡ß‘π«‘∑¬∞“π–·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß‰¡à∂◊Õ‡ªìπ‡ß‘π‡¥◊Õπ
¡“µ√“ ÛÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ÕÕ¡∑√—æ¬å¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
§≥–√—∞¡πµ√’Õ“®«“ß√–‡∫’¬∫·≈–«‘∏°’ “√„Àâ°√–∑√«ß°“√§≈—ßÀ—°‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß
°“√»÷°…“‡ªìπ‡ß‘π – ¡°Á‰¥â ‚¥¬§‘¥¥Õ°‡∫’¬È ‡ß‘π – ¡π—πÈ „Àâ„πÕ—µ√“‰¡àµË”°«à“¥Õ°‡∫’¬È ‡ß‘πΩ“°ª√–®”¢Õß
∏π“§“√æ“≥‘™¬å
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‡ß‘π – ¡·≈–¥Õ°‡∫’È¬π’È®–®à“¬§◊πÀ√◊Õ„Àâ°Ÿâ¬◊¡‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡‚§√ß°“√ «— ¥‘°“√ ”À√—∫
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ µ“¡√–‡∫’¬∫∑’°Ë √–∑√«ß°”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
¡“µ√“ ÛÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ“®‰¥â√—∫‡ß‘π‡æ‘Ë¡ ”À√—∫µ”·Àπàß∑’Ë¡’
‡Àµÿæ‘‡»…µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
¡“µ√“ ÛÙ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ Õ“®‰¥â√—∫‡ß‘π‡æ‘Ë¡§à“§√Õß™’æ™—Ë«§√“«
µ“¡¿“«–‡»√…∞°‘® ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
¡“µ√“ Ûı «—π‡«≈“∑”ß“π «—πÀ¬ÿ¥√“™°“√µ“¡ª√–‡æ≥’ «—πÀ¬ÿ¥√“™°“√ª√–®”ªï ·≈–°“√≈“À¬ÿ¥
√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ „π°√≥’ °.§.».
¬—ß¡‘‰¥â°”Àπ¥ „Àâπ”À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«∑’Ë„™â°—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ Ûˆ ‡§√◊ÕË ß·∫∫¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–√–‡∫’¬∫°“√·µàß‡§√◊ÕË ß·∫∫
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√π—Èπ
¡“µ√“ Û˜ ∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√π—Èπ
À¡«¥ Û
°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß
«‘∑¬∞“π– ·≈–°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß
¡“µ√“ Û¯ µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’ Û ª√–‡¿∑¥—ßπ’È
°. µ”·Àπàß´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ Õπ„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ‰¥â·°à µ”·Àπàß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §√Ÿº™Ÿâ «à ¬
(Ú) §√Ÿ
(Û) Õ“®“√¬å
(Ù) ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å
(ı) √Õß»“ µ√“®“√¬å
(ˆ) »“ µ√“®“√¬å
µ”·Àπàß„π (Ò) ·≈– (Ú) ®–¡’„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥°Á‰¥â «à πµ”·Àπàß„π (Û) ∂÷ß (ˆ)
„Àâ¡’„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë Õπ√–¥—∫ª√‘≠≠“
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¢. µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“·≈–ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ ‰¥â·°à µ”·Àπàß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“
(Ú) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“
(Û) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ı) √ÕßÕ∏‘°“√∫¥’
(ˆ) Õ∏‘°“√∫¥’
(˜) µ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√„π (Ò) ·≈– (Ú) „Àâ¡’„π ∂“π»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡ª√–°“»
°√–∑√«ß µ”·ÀπàßºŸ∫â √‘À“√„π (Û) ·≈– (Ù) „Àâ¡„’ π ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ µ”·ÀπàßºŸ∫â √‘À“√„π
(ı) ·≈– (ˆ) „Àâ¡’„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë Õπ√–¥—∫ª√‘≠≠“
§. µ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ ¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) »÷°…“π‘‡∑»°å
(Ú) µ”·Àπàß∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ À√◊Õµ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë °.§.».
π”¡“„™â°”Àπ¥„Àâ‡ªìπµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
°“√°”Àπ¥√–¥—∫µ”·Àπàß ·≈–°“√„Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õßµ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπµ“¡ §. (Ú) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ‚¥¬„Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫
¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π «à π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß ·≈–°“√„Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß
¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ Û˘ „Àâµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë¡’
«‘∑¬∞“π– ‰¥â·°à
°. µ”·Àπàß§√Ÿ ¡’«‘∑¬∞“π– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §√Ÿ™”π“≠°“√
(Ú) §√Ÿ™”π“≠°“√æ‘‡»…
(Û) §√Ÿ‡™’Ë¬«™“≠
(Ù) §√Ÿ‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…
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¢. µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ¡’«‘∑¬∞“π– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√
(Ú) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»…
(Û) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√‡™’Ë¬«™“≠
(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√
(ı) ºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»…
(ˆ) ºŸâÕ”π«¬°“√‡™’Ë¬«™“≠
(˜) ºŸâÕ”π«¬°“√‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…
§. µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ ¡’«‘∑¬∞“π– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“™”π“≠°“√æ‘‡»…
(Ú) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’Ë¬«™“≠
(Û) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’Ë¬«™“≠
(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…
ß. µ”·Àπàß»÷°…“π‘‡∑»°å ¡’«‘∑¬∞“π– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) »÷°…“π‘‡∑»°å™”π“≠°“√
(Ú) »÷°…“π‘‡∑»°å™”π“≠°“√æ‘‡»…
(Û) »÷°…“π‘‡∑»°å‡™’Ë¬«™“≠
(Ù) »÷°…“π‘‡∑»°å‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…
®. µ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥„Àâ¡’«‘∑¬∞“π–
¡“µ√“ Ù „Àâµ”·Àπàß§≥“®“√¬å¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπµ”·Àπàß∑“ß«‘™“°“√
(°) Õ“®“√¬å
(¢) ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å
(§) √Õß»“ µ√“®“√¬å
(ß) »“ µ√“®“√¬å
°“√°”Àπ¥√–¥—∫µ”·Àπàß ·≈–°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ °.§.». ‚¥¬„Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“
¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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¡“µ√“ ÙÒ µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ®–¡’„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥
®”π«π‡∑à“„¥ ·≈–µâÕß„™â§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·ÀπàßÕ¬à“ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ÙÚ „Àâ °.§.». ®—¥∑”¡“µ√∞“πµ”·Àπàß ¡“µ√∞“π«‘∑¬∞“π–·≈–¡“µ√∞“πµ”·Àπàß
∑“ß«‘™“°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰«â‡ªìπ∫√√∑—¥∞“π∑ÿ°µ”·Àπàß ∑ÿ°«‘∑¬∞“π–
‡æ◊ÕË „™â„π°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π ∑—ßÈ π’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß¡“µ√∞“π«‘™“™’æ §ÿ≥«ÿ≤°‘ “√»÷°…“ °“√Õ∫√¡ ª√– ∫°“√≥å
√–¬–‡«≈“°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π À√◊Õº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
„π°“√®—¥∑”¡“µ√∞“πµ”·Àπàß∑ÿ°µ”·Àπàß „Àâ®”·π°µ”·Àπàß‡ªìπª√–‡¿∑·≈– “¬ß“πµ“¡
≈—°…≥–ß“π ·≈–®—¥µ”·Àπàß„πª√–‡¿∑·≈– “¬ß“π∑’Ë¡’≈—°…≥–ß“πÕ¬à“ß‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π
„ÀâÕ¬Ÿ„à πµ”·Àπàßª√–‡¿∑À√◊Õ “¬ß“π‡¥’¬«°—π À√◊Õ‚¥¬ª√–¡“≥‡ªìπ°≈ÿ¡à ‡¥’¬«°—π ‚¥¬· ¥ß™◊ÕË µ”·Àπàß
Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õßµ”·Àπàß ≈—°…≥–ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·Àπàß
¢ÕßºŸâ∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ
¡“µ√“ ÙÛ „Àâ °.§.». À√◊ Õ ºŸâ ∑’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬µ√«® Õ∫°“√°”Àπ¥µ”·Àπà ß
·≈–°“√„™âµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ‡À¡“– ¡ „π°√≥’∑’Ë≈—°…≥–Àπâ“∑’Ë·≈–
§«“¡√—∫ º‘ ¥™Õ∫ ª√‘¡“≥ß“π §ÿ≥¿“æß“π¢Õßµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µ”·Àπàß„¥ ∑’Ë °.§.». °”Àπ¥‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß‰ª „Àâ °.§.». À√◊ÕºŸ∑â ’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬ æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß
°“√°”Àπ¥µ”·Àπàßπ—Èπ„À¡à„Àâ‡À¡“– ¡µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ÙÙ „Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–
‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
ºŸ„â ¥®–‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ „Àâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥ ®–‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊ÕπÕ¬à“ß„¥ µ“¡¡“µ√“ ÛÒ
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ„π¢—ÈπµË”¢ÕßÕ—π¥—∫ „π°√≥’∑’Ë®–„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ
ßŸ °«à“À√◊ÕµË”°«à“¢—πÈ µË”À√◊Õ ßŸ °«à“¢—πÈ ßŸ ¢ÕßÕ—π¥—∫ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ
°.§.».
À¡«¥ Ù
°“√∫√√®ÿ·≈–°“√·µàßµ—Èß
¡“µ√“ Ùı °“√∫√√®ÿ∫§ÿ §≈‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‡æ◊ÕË ·µàßµ—ßÈ
„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥ „Àâ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß®“°ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â ”À√—∫µ”·Àπàßπ—Èπ ‚¥¬∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß
µ“¡≈”¥—∫∑’Ë„π∫—≠™’ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â
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§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡‘„Àâπ”¡“„™â∫—ß§—∫ ”À√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈‡¢â“√—∫√“™°“√µ“¡
¡“µ√“ ı ¡“µ√“ ıÒ ¡“µ√“ ıÚ ¡“µ√“ ı¯ ¡“µ√“ ˆÙ ¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ ·≈–
¡“µ√“ ˆ˜
¡“µ√“ Ùˆ ºŸâ ¡—§√ Õ∫·¢àß¢—π‡æ◊ÕË ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µ”·Àπàß„¥ µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ªµ“¡¡“µ√“ Û ·≈–µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·Àπàßµ“¡
¡“µ√∞“πµ”·Àπàßπ—Èπµ“¡¡“µ√“ ÙÚ
”À√—∫ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ Û (Ù) ·≈– (¯) „Àâ¡’ ‘∑∏‘ ¡—§√ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â
·µà®–¡’ ∑‘ ∏‘‰¥â√∫— °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ‡ªìπ¢â“√“™°“√µ“¡∑’Ë Õ∫·¢àß¢—π‰¥â°µÁ Õà ‡¡◊ÕË æâπ®“°µ”·Àπàßπ—πÈ Ê ·≈â«
¡“µ√“ Ù˜ „Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√ Õ∫·¢àß¢—π‡æ◊ËÕ∫√√®ÿ·≈–
·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
„π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥¡’§«“¡æ√âÕ¡µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ „Àâ
Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡Õ∫„ÀâÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√ Õ∫·¢àß¢—π
À≈—° µŸ √ «‘∏°’ “√ Õ∫·¢àß¢—π ·≈–«‘∏¥’ ”‡π‘π°“√∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫°“√ Õ∫·¢àß¢—π µ≈Õ¥®π‡°≥±åµ¥— π‘
°“√¢÷πÈ ∫—≠™’ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â °“√π”√“¬™◊ÕË ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â„π∫—≠™’Àπ÷ßË ‰ª¢÷πÈ ∫—≠™’‡ªìπºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â
„π∫—≠™’Õ◊Ëπ ·≈–°“√¬°‡≈‘°∫—≠™’ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ Ù¯ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“Õ“®√—∫ ¡—§√ Õ∫·¢àß¢—π
‡©æ“–∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘æ‘‡»…„π “¢“«‘™“„¥‰¥â ∑—È ß π’È ºŸâ ¡—§√ Õ∫·¢àß¢—πµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘æ‘‡»…
„π “¢“«‘™“π—ÈπÊ µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ Ù˘ ºŸ‰â ¥â√∫— °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µ“¡¡“µ√“ Ùı «√√§Àπ÷ßË ¡“µ√“ ı ¡“µ√“ ıÒ ¡“µ√“ ı¯ ¡“µ√“ ˆÙ ¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ
·≈–¡“µ√“ ˆ˜ À“°¿“¬À≈—ßª√“°Ø«à“ºŸπâ π—È ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ∑‘ «—Ë ‰ª À√◊Õ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µµ‘ “¡¡“µ√∞“πµ”·Àπàß
µ“¡¡“µ√“ ÙÚ À√◊Õ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘æ‘‡»…µ“¡¡“µ√“ Ù¯ Õ¬Ÿà°àÕπ°Á¥’ À√◊Õ¡’°√≥’µâÕßÀ“Õ¬Ÿà°àÕπ·≈–
¿“¬À≈—ßª√“°Ø«à“‡ªìπºŸ¢â “¥§ÿ≥ ¡∫—µ‡‘ π◊ÕË ß®“°°√≥’µÕâ ßÀ“π—πÈ °Á¥’ „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ß—Ë „ÀâºπŸâ π—È
ÕÕ°®“°√“™°“√‚¥¬æ≈—π ·µà∑—Èßπ’È‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ∂÷ß°“√„¥∑’ËºŸâπ—Èπ‰¥âªØ‘∫—µ‘‰ªµ“¡Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë
·≈–°“√√—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πåÕπ◊Ë „¥∑’‰Ë ¥â√∫— À√◊Õ¡’ ∑‘ ∏‘®–‰¥â√∫— ®“°∑“ß√“™°“√°àÕπ¡’§” ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°
√“™°“√π—Èπ ·≈–∂â“°“√‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ‰ª‚¥¬ ÿ®√‘µ·≈â« „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√
‡æ◊ËÕ√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√
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¡“µ√“ ı „π°√≥’∑¡’Ë §’ «“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ¡’‡Àµÿæ‡‘ »…∑’Ë Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“‰¡à “¡“√∂
¥”‡π‘π°“√ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â À√◊Õ°“√ Õ∫·¢àß¢—πÕ“®∑”„Àâ‰¡à‰¥â∫ÿ§§≈µâÕßµ“¡ª√– ß§å¢Õß∑“ß√“™°“√
Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“Õ“®§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß
°“√»÷°…“‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ıÒ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥¡’‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à√“™°“√
∑’®Ë –µâÕß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ∫ÿ§§≈´÷ßË ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ¡’§«“¡™”π“≠À√◊Õ‡™’¬Ë «™“≠√–¥—∫ ßŸ ‡¢â“√—∫√“™°“√
‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „ÀâÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°
Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“°àÕπ ·≈â«„Àâ¢ÕÕπÿ¡µ— ®‘ “° °.§.». ‡¡◊ÕË °.§.». ‰¥âæ®‘ “√≥“Õπÿ¡µ— „‘ Àâ ß—Ë ∫√√®ÿ
·≈–·µàßµ—ßÈ „πµ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥ ·≈–°”Àπ¥‡ß‘π‡¥◊Õπ∑’®Ë –„Àâ‰¥â√∫— ·≈â« „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ
—Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‰¥â µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ıÚ πÕ°®“°°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ‡æ◊ÕË „Àâ∫§ÿ §≈‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“·≈â« °.§.». Õ“®°”Àπ¥„Àâµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∫“ßµ”·Àπàß
‡ªìπ —≠≠“®â“ßªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬ªïÀ√◊Õ‚¥¬¡’°”Àπ¥‡«≈“µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢Õß°√–∑√«ß°“√§≈—ß À√◊Õ‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√ ‚¥¬‰¡àµâÕß‡ªìπ¢â“√“™°“√°Á‰¥â
„π°√≥’∑º’Ë ‰Ÿâ ¥â√∫— °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ µ“¡«√√§Àπ÷ßË ‡ªìπ∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ·≈– °.§.». °”Àπ¥„Àâ¡’
∂“π¿“æ‡ªìπ¢â“√“™°“√ „ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë·≈–‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊ËπÊ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È π√–À«à“ß ≠
— ≠“®â“ß ‡«âπ·µà ≠
— ≠“®â“ßπ—πÈ ®–‰¥â°”Àπ¥‰«â
‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ À√◊Õ°”Àπ¥¬°‡«âπ‡ªìπ°√≥’‡©æ“–‰«â
„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘„π‡√◊ËÕß§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ª §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·Àπàß °“√ √√À“·≈–
°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡“„™â∫ß— §—∫°—∫ºŸ¥â ”√ßµ”·Àπàßµ“¡‡ß◊ÕË π‰¢
„π«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫ °.§.».
¡“µ√“ ıÛ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ Ùı «√√§Àπ÷Ëß ¡“µ√“ ı ¡“µ√“ ıÒ ¡“µ√“ ı¯
¡“µ√“ ˆÙ ¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ ·≈–¡“µ√“ ˆ˜ °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ ºŸâ¡’Õ”π“®¥—ßµàÕ‰ªπ’È‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß
(Ò) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ µ”·Àπàß´÷ßË ¡’«∑‘ ¬∞“π–‡™’¬Ë «™“≠æ‘‡»… ‡¡◊ÕË ‰¥â√∫— Õπÿ¡µ— ®‘ “° °.§.». ·≈â«
„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢Õß à«π√“™°“√∑’ËºŸâπ—Èπ —ß°—¥Õ¬Ÿà‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–„Àâ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥
π”‡ πÕπ“¬°√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕπ”§«“¡°√“∫∫—ß§¡∑Ÿ≈‡æ◊ËÕ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß
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(Ú) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ „Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ·≈–µ”·Àπàß
ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’Ë¬«™“≠ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ °.§.».
(Û) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ „Àâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ µ”·ÀπàßºŸÕâ ”π«¬°“√
∂“π»÷°…“ µ”·Àπàß√ÕßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ µ”·ÀπàßºŸ∫â √‘À“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË
µ“¡¡“µ√“ Û¯ ¢. (˜) µ”·Àπàß»÷°…“π‘‡∑»°å µ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊πË µ“¡¡“µ√“ Û¯ §.
(Ú) „π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ”·Àπàß´÷Ëß¡’«‘∑¬∞“π–™”π“≠°“√ µ”·Àπàß´÷Ëß¡’«‘∑¬∞“π–
™”π“≠°“√æ‘‡»… ·≈–µ”·Àπàß´÷Ëß¡’«‘∑¬∞“π–‡™’Ë¬«™“≠ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Ù) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß§√ŸºŸâ™à«¬ µ”·Àπàß§√Ÿ ·≈–µ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß
°“√»÷°…“Õ◊Ëπµ“¡¡“µ√“ Û¯ §. (Ú) „π ∂“π»÷°…“ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®
—Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ı) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß¡‘‰¥âÕ¬Ÿà„π —ß°—¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢Õß à«π√“™°“√∑’ËºŸâπ—Èπ —ß°—¥Õ¬Ÿà‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß
‚¥¬Õπÿ¡µ— ‘ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬ ‡«âπ·µàµ”·Àπàß´÷ßË ¡’«∑‘ ¬∞“π–‡™’¬Ë «™“≠æ‘‡»…
„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
(ˆ) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ µ”·ÀπàßÕ“®“√¬å µ”·ÀπàßºŸ™â «à ¬»“ µ√“®“√¬å µ”·Àπàß√Õß»“ µ√“®“√¬å
·≈–µ”·Àπàß»“ µ√“®“√¬å µ“¡¡“µ√“ Û¯ °. (Û) ∂÷ß (ˆ) ·≈–µ”·Àπàß√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ ·≈–µ”·Àπàß
Õ∏‘°“√∫¥’ µ“¡¡“µ√“ Û¯ ¢. (ı) ·≈– (ˆ) „Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ
„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√ √√À“ºŸ¥â ”√ßµ”·ÀπàßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷ßË
(Ú) ª√–°Õ∫¥â«¬ ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√
§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§ÿ√ÿ ¿“ ‡ªìπ°√√¡°“√ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√ °.§.». ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
∑”Àπâ“∑’Ë§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈∑’Ë ¡§«√‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√§—¥‡≈◊Õ° „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
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∫√√¥“∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑’Ë∫—≠≠—µ‘∂÷ßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ „ÀâÀ¡“¬∂÷ß
ºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß (Ò) À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß (Ú) (Û)
(Ù) (ı) À√◊Õ (ˆ) ·≈â«·µà°√≥’
¡“µ√“ ıÙ °“√„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’«‘∑¬∞“π–„¥ ·≈–°“√‡≈◊ËÕπ‡ªìπ
«‘∑¬∞“π–„¥µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π«‘∑¬∞“π–µ“¡¡“µ√“ ÙÚ ´÷ßË ºà“π°“√ª√–‡¡‘π ∑—ßÈ π’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß
§«“¡ª√–æƒµ‘¥“â π«‘π¬— §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ ª√– ∫°“√≥å §ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π
§«“¡™”π“≠ §«“¡‡™’¬Ë «™“≠ º≈ß“π∑’‡Ë °‘¥®“°°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’„Ë π¥â“π°“√‡√’¬π °“√ Õπ µ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ıı „Àâ¡°’ “√ª√–‡¡‘πµ”·Àπàß·≈–«‘∑¬∞“π– ”À√—∫µ”·Àπàß∑’¡Ë „’ ∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ
‡ªìπ√–¬–Ê ‡æ◊ËÕ¥”√ß‰«â´÷Ëß§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡™”π“≠°“√ À√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πµ”·Àπàß
·≈–«‘∑¬∞“π–∑’Ë‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
°√≥’∑¢Ë’ “â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥‰¡àº“à π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “πµ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „Àâ¡’°“√æ—≤π“¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ„Àâ “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–
‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â
(Ú) „Àâ¥”‡π‘π°“√„π¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈◊ÕË π¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µ“¡¡“µ√“ ˜Û À√◊Õß¥‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß À√◊Õ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈â«·µà°√≥’
(Û) „π°√≥’∑’ËºŸâ„¥‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈„π√–¥—∫
∑’Ë°”Àπ¥ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (ˆ)
°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§ Õß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ıˆ ºŸ„â ¥‰¥â√∫— °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ „Àâ‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß
°“√»÷°…“ ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ Ùı «√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ¡“µ√“ ı ·≈–¡‘„™à¢â“√“™°“√
À√◊Õæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ´÷Ëß‚Õπ¡“∫√√®ÿ
‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ ı¯ „Àâ∑¥≈Õß
ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√„πµ”·Àπàßπ—Èπ‡ªìπ‡«≈“µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ‡«âπ·µàºŸâ„¥‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–
·µàßµ—ßÈ „πµ”·Àπàß§√Ÿ „ÀâºπŸâ π—È ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡„πµ”·Àπàß§√Ÿº™Ÿâ «à ¬ ‡ªìπ‡«≈“ Õßªï
°àÕπ·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß§√Ÿ µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
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∂â“„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ ·≈â«·µà°√≥’
ºŸ¡â Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‰¡à¥’
À√◊Õ‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ À√◊Õ‰¡à¡’§«“¡‡À¡“– ¡ À√◊Õ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡
§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡Õ¬Ÿµà Ë”°«à“‡°≥±å∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬‰¡à§«√„Àâ√∫— √“™°“√µàÕ‰ª°Á„Àâ ß—Ë
„ÀâºπŸâ π—È ÕÕ°®“°√“™°“√‰¥â ‰¡à«“à ®–§√∫°”Àπ¥‡«≈“∑¥≈ÕßªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡
·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡À√◊Õ‰¡à°µÁ “¡ ∂â“æâπ°”Àπ¥‡«≈“∑¥≈ÕßªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡
·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡¥—ß°≈à“«·≈â« ·≈–ºŸ¡â Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ §«√„ÀâºπŸâ π—È √—∫√“™°“√µàÕ‰ª
°Á ß—Ë „ÀâºπŸâ π—È ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’„Ë πµ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–∑’®Ë –‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ µàÕ‰ª ·≈–„Àâ√“¬ß“πÀ—«Àπâ“ «à π√“™°“√
ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥´÷ËßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ
‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ ·≈â«·µà°√≥’ ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ‰ª√—∫√“™°“√∑À“√
µ“¡¡“µ√“ ˆˆ ·≈–µàÕ¡“ª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ¡’°√≥’®–µâÕß∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õµ“¡
¡“µ√“Õ◊Ëπ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëππ—Èπ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“®
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§” —Ëß„ÀâÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ˆˆ ‡ªìπ„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§ Õß À√◊Õ¡“µ√“Õ◊Ëππ—Èπ‰¥â
ºŸÕâ ¬Ÿ„à π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡„πµ”·Àπàß„¥
∂â“‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ„Àâ‡√‘Ë¡∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“
Õ¬à“ß‡¢â¡„À¡à
ºŸâÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ ºŸâ„¥
∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“À√◊Õ°√–∑”º‘¥«‘π—¬ ‚¥¬¡’¡Ÿ≈µ“¡∑’Ë°≈à“«À“«à“‰¥â°√–∑”º‘¥¥—ß°≈à“«
„Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— ‰¥âµ“¡∑’∫Ë ≠
— ≠—µ‰‘ «â„πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È À√◊Õ‡¡◊ÕË ¡’°√≥’∑∫’Ë §ÿ §≈¥—ß°≈à“«
®–µâÕßÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õ«√√§ “¡À√◊Õµ“¡¡“µ√“Õ◊Ëπ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ
À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëππ—Èπ —Ëß≈ß‚∑…À√◊Õ —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√ ·≈â«·µà°√≥’
ºŸ„â ¥∂Ÿ° ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õ«√√§ “¡ À√◊Õ ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊πË
„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ ∑’¡Ë „‘ ™à‡ªìπ°“√∂Ÿ°≈ß‚∑…
ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ° „Àâ∂◊Õ‡ ¡◊Õπ«à“ºŸâπ—Èπ‰¡à‡§¬‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ·µà∑—Èßπ’È
‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ∂÷ß°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ À√◊Õ°“√√—∫
‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πåÕπ◊Ë „¥∑’‰Ë ¥â√∫— À√◊Õ¡’ ∑‘ ∏‘®–‰¥â√∫— ®“°∑“ß√“™°“√„π√–À«à“ß∑’ºË πŸâ π—È Õ¬Ÿ„à π√–À«à“ß
∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡
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¡“µ√“ ı˜ °“√‡ª≈’¬Ë πµ”·Àπàß °“√¬â“¬·≈–°“√‚Õπ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂Ÿ°æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬ ¿“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ºŸâπ—ÈπÕ“®∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬πµ”·ÀπàßÀ√◊Õ¬â“¬µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â ‡«âπ·µà
∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√ À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ„π°√≥’Õ◊Ëπ
µ“¡¡“µ√“ ÒÒ˘
¡“µ√“ ı¯ °“√‚Õπæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
«à π∑âÕß∂‘πË ∑’¡Ë „‘ ™àæπ—°ß“π«‘ “¡—≠ ·≈–°“√‚Õπ¢â“√“™°“√Õ◊πË ∑’¡Ë „‘ ™à¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡‘„™à¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß ¡“∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ Õ“®∑”‰¥âÀ“°∫ÿ§§≈π—πÈ ¡—§√„® ‚¥¬„Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“
∑’ªË √– ß§å®–√—∫‚Õπ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫ºŸ¡â Õ’ ”π“® ß—Ë ∫√√®ÿ¢Õß «à π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π ß— °—¥‡¥‘¡ ·≈â«‡ πÕ
‡√◊ËÕß„Àâ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ Õπÿ¡—µ‘‚¥¬„Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå
∑’ËÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπ®–‰¥â√—∫‡ªìπ ”§—≠ ∑—Èßπ’È ®–∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¡’µ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥
·≈–„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ‡∑à“„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ·µà‡ß‘π‡¥◊Õπ∑’Ë®–„Àâ‰¥â√—∫µâÕß‰¡à Ÿß°«à“
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡™”π“≠ À√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠
„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π ‡«âπ·µà®–‡ªìπ°“√‚Õπµ“¡«√√§ Õß
°“√‚Õπæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–
¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥âÀ√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°¡“„Àâ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ∑”‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√π—∫‡«≈“√“™°“√ „Àâ∂Õ◊ ‡«≈“√“™°“√À√◊Õ‡«≈“∑”ß“π¢ÕßºŸ∑â ‚’Ë Õπµ“¡¡“µ√“π’È
„π¢≥–∑’Ë‡ªìπæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ
¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ ‡ªìπ‡«≈“√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
„Àâ °.§.». ®—¥∑”¡“µ√∞“π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ”·Àπàß√–À«à“ßª√–‡¿∑¢â“√“™°“√µà“ß —ß°—¥
Õß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πµ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥ ·≈–®–„Àâ√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ‡∑à“„¥ ∑—Èßπ’È ‡ß‘π‡¥◊Õπ
∑’®Ë –‰¥â√∫— ®–µâÕß‰¡à ßŸ °«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’¡Ë §’ ≥
ÿ «ÿ≤‘ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡™”π“≠
À√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√‚Õπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
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¡“µ√“ ı˘ °“√¬â“¬¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥‰ª¥”√ßµ”·Àπàß„πÀπà«¬ß“π
°“√»÷°…“Õ◊πË ¿“¬„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“À√◊Õµà“ß‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“µâÕß‰¥â√∫— Õπÿ¡µ— ®‘ “° Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë
°“√»÷°…“¢ÕßºŸªâ √– ß§å¬“â ¬·≈–ºŸ√â ∫— ¬â“¬·≈â«·µà°√≥’ ‡¡◊ÕË Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“æ‘®“√≥“Õπÿ¡µ— ·‘ ≈â«
„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√ºŸâπ—ÈπµàÕ‰ª
°“√¬â“¬ºŸâ∫√‘À“√¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π√–À«à“ß à«π√“™°“√À√◊Õ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ¡’
°“√ª√– “πß“π√–À«à“ß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡¡◊ËÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë®–√—∫¬â“¬
æ‘®“√≥“Õπÿ¡µ— ·‘ ≈â« „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ß—Ë ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ µ“¡π—πÈ ”À√—∫°“√¬â“¬ºŸÕâ ”π«¬°“√
”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡ªìπºŸâ —Ëß¬â“¬ ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘
°.§.».
°“√¬â“¬¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠‡æ◊ËÕ‰ª∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“° °.§.». ·µà∂â“‡ªìπ°“√¬â“¬‰ª∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„πµ”·Àπàß
´÷Ëß °.§.». ¬—ß¡‘‰¥â°”Àπ¥ ®–°√–∑”‰¥â‡¡◊ËÕ °.§.». °”Àπ¥µ”·Àπàß·≈â«
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¬â“¬µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ˆ ¿“¬„µâ∫ß— §—∫µ“¡¡“µ√“ ı˜ ·≈–¡“µ√“ ı˘ „Àâ °.§.». ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡°’ “√ ∫— ‡ª≈’¬Ë π
Àπâ“∑’ÀË √◊Õ¬â“¬¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ´÷ßË ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë
°“√»÷°…“ À√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë¡’≈—°…≥–∫√‘À“√µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√„ÀâÕ¬ŸàªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
„πµ”·Àπàß„¥µ”·ÀπàßÀπ÷Ëß¥—ß°≈à“«‰¥â‰¡à‡°‘π ’Ëªï ‡«âπ·µà¡’‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß
∑“ß√“™°“√®–„ÀâªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’µË ¥‘ µàÕ„π§√“«‡¥’¬«°—π‰¥â§√“«≈–Àπ÷ßË ªï·µàµÕâ ß‰¡à‡°‘πÀ°ªï ∑—ßÈ π’È µ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ˆÒ °“√‡≈◊ÕË πµ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷ßË ‡ªìπµ”·Àπàß∑’¡Ë ‰‘ ¥â°”Àπ¥„Àâ¡«’ ∑‘ ¬∞“π–
‡æ◊ÕË „Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ„π√–¥—∫∑’Ë ßŸ ¢÷πÈ „Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬°“√ Õ∫·¢àß¢—π Õ∫§—¥‡≈◊Õ° §—¥‡≈◊Õ° À√◊Õª√–‡¡‘π
¥â«¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ
°√≥’„¥®–‡≈◊ËÕπ·≈–·µàßµ—Èß®“°ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â ºŸâ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°‰¥â ºŸâ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ° À√◊ÕºŸâºà“π
°“√ª√–‡¡‘π¥â«¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
°“√ Õ∫·¢àß¢—π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√“ Ù˜ «à π°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°À√◊Õ°“√§—¥‡≈◊Õ°„Àâ Õ.°.§.».
‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“À√◊Õ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸ¥â ”‡π‘π°“√ À≈—° µŸ √·≈–«‘∏¥’ ”‡π‘π°“√‡°’¬Ë «°—∫°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°
§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ¡’ ‘∑∏‘ ¡—§√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°À√◊ÕºŸâ´÷Ëß®–‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ° ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π °“√¢÷Èπ∫—≠™’
°“√¬°‡≈‘°∫—≠™’ºŸâ Õ∫‰¥â «‘∏¥’ ”‡π‘π°“√‡°’¬Ë «°—∫°“√§—¥‡≈◊Õ° À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√ª√–‡¡‘π °“√ª√–‡¡‘πº≈
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πÀ√◊Õº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
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¡“µ√“ ˆÚ °“√·µàßµ—ßÈ ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ˆÒ ”À√—∫ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â „Àâ·µàßµ—ßÈ
µ“¡≈”¥—∫∑’Ë„π∫—≠™’ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â
”À√—∫ºŸâ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°‰¥âÀ√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°„Àâ·µàßµ—Èß‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß
§«“¡ª√–æƒµ‘¥â“π«‘π—¬ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ª√– ∫°“√≥å
§«“¡™”π“≠ §«“¡‡™’Ë¬«™“≠ §ÿ≥¿“æ¢Õßº≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘·≈–ª√–«—µ‘°“√√—∫√“™°“√
¡“µ√“ ˆÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß „Àâ‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß
À√◊Õ‡≈◊ÕË π«‘∑¬∞“π– ‚¥¬‰¡à‡¢â“‡°≥±å¡“µ√∞“πµ”·Àπàß À√◊Õ¡“µ√∞“π«‘∑¬∞“π– À√◊Õ‰¡àº“à π°√–∫«π°“√
‡≈◊ËÕπµ”·ÀπàßÀ√◊Õ°√–∫«π°“√‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π–µ“¡°ÆÀ¡“¬ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
À√◊ÕºŸâ —Ëß —Ëß‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à¡’Õ”π“® —Ëß „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ°≈—∫‰ª¥”√ßµ”·Àπàß
À√◊Õ«‘∑¬∞“π–‡¥‘¡‚¥¬æ≈—π „π°√≥’‡™àππ’È‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ∂÷ß°“√„¥∑’ËºŸâπ—Èπ‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡Õ”π“®
·≈–Àπâ“∑’Ë·≈–°“√√—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫‰ª·≈â«À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘®–‰¥â√—∫®“°∑“ß√“™°“√
„π√–À«à“ß∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡≈◊ËÕπµ”·ÀπàßÀ√◊Õ‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π–π—Èπ ‡«âπ·µà °.§.». ®–Õπÿ¡—µ‘„Àâ‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß
À√◊Õ‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π–„π°√≥’π—Èπ‡ªìπæ‘‡»…‡©æ“–√“¬
ºŸ∑â ∂’Ë °Ÿ ß—Ë „Àâ°≈—∫‰ª¥”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–‡¥‘¡µ“¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ∑’æË ß÷ ®–‰¥â√∫—
µ“¡ ∂“π–‡¥‘¡∂â“À“°«à“ºŸπâ π—È ‰¡à‰¥â‡≈◊ÕË πµ”·ÀπàßÀ√◊Õ‡≈◊ÕË π«‘∑¬∞“π– √«¡∑—ßÈ „Àâ¡’ ∑‘ ∏‘‰¥â√∫— °“√ª√–‡¡‘πº≈
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„π√Õ∫ªï ”À√—∫µ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–‡¥‘¡ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ‰¡à¡’·≈–‰¡à‡§¬¡’ ∂“π¿“æ
Õ¬à“ß„¥∑’Ë‰¥â√—∫‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß À√◊Õ‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π–π—Èπ
„π°√≥’∑º’Ë ¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‰¡à¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“¢ÕßºŸ¡â Õ’ ”π“®
µ“¡¡“µ√“ ıÛ √–¥—∫‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√·∑π‰¥â
¡“µ√“ ˆÙ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ÕÕ°®“°√“™°“√‰ª·≈â« ·≈–¡‘„™à
‡ªìπ°“√ÕÕ°®“°√“™°“√„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√ ∂â“ ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–∑“ß√“™°“√ª√– ß§å®–√—∫ºŸπâ π—È ‡¢â“√—∫√“™°“√ „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ
—Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ÈßºŸâπ—Èπ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬„Àâ¡’µ”·Àπàß «‘∑¬∞“π– ·≈–
√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ˆı ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ
ÕÕ°®“°√“™°“√‰ªªØ‘∫µ— ß‘ “π„¥·≈–„Àâπ∫— ‡«≈“√–À«à“ßπ—πÈ ”À√—∫§”π«≥∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡À¡◊Õπ‡ªìπ‡«≈“
√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√ ∂â“ºŸâπ—Èπ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“
∑’§Ë ≥–√—∞¡πµ√’Õπÿ¡µ— ·‘ µà‰¡à‡°‘π ª’Ë πï ∫— ·µà«π— ‰ªªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’¥Ë ß— °≈à“« „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ß—Ë ∫√√®ÿ
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·≈–·µàßµ—ßÈ ºŸπâ π—È ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬„Àâ¡µ’ ”·Àπàß «‘∑¬∞“π– ·≈–√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ˆˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ‰ª√—∫
√“™°“√∑À“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√√—∫√“™°“√∑À“√ ‡¡◊ÕË ºŸπâ π—È æâπ®“°√“™°“√∑À“√‚¥¬¡‘‰¥â°√–∑”°“√„¥Ê
„π√–À«à“ß√—∫√“™°“√∑À“√Õ—π‡ ¬’ À“¬·°à√“™°“√Õ¬à“ß√â“¬·√ßÀ√◊Õ‰¥â™Õ◊Ë «à“‡ªìπºŸªâ √–æƒµ‘™«—Ë Õ¬à“ß√â“¬·√ß
·≈–ºŸâπ—Èπ‰¡à‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Û ·≈–‰¡à‰¥â∂Ÿ° —Ëß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§” —Ëßµ“¡¡“µ√“ ÒÒÙ
«√√§ Õß ‡ªìπ„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëπ À“°ª√– ß§å®–°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“‡¥‘¡ „Àâ¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¢Õ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√¿“¬„π°”Àπ¥
Àπ÷ßË √âÕ¬·ª¥ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— æâπ®“°√“™°“√∑À“√ ·≈–„Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ß—Ë ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ
ºŸπâ π—È ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬„Àâ¡µ’ ”·Àπàß «‘∑¬∞“π– ·≈–√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫∫√√®ÿ‡¢â“√—∫√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ¡’ ‘∑∏‘
‰¥âπ—∫«—π√—∫√“™°“√°àÕπ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√ √«¡°—∫«—π√—∫√“™°“√∑À“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
°“√√—∫√“™°“√∑À“√·≈–«—π√—∫√“™°“√‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫∫√√®ÿ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ‡«≈“√“™°“√µ‘¥µàÕ°—π‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πåµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·≈–µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√‡ ¡◊Õπ«à“ºŸâπ—Èπ¡‘‰¥â
‡§¬∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√
¡“µ√“ ˆ˜ æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
∑’Ë‰¡à„™àæπ—°ß“π«‘ “¡—≠ À√◊Õ‰¡à„™à¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π´÷ËßÕÕ°®“°ß“π„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘ß“π
À√◊Õ¢â“√“™°“√∑’Ë‰¡à„™à¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–‰¡à„™à¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß ¢â“√“™°“√
«‘ “¡—≠ À√◊Õ¢â“√“™°“√´÷ËßÕÕ°®“°√“™°“√„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ºŸâ„¥ÕÕ°®“°ß“π
À√◊ÕÕÕ°®“°√“™°“√‰ª·≈â« ∂â“ ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–
∑“ß√“™°“√ª√– ß§å√—∫ºŸâπ—Èπ‡¢â“√—∫√“™°“√ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ∑’Ëª√– ß§å®–√—∫‡¢â“√—∫√“™°“√
‡ πÕ‡√◊ÕË ß‰ª„Àâ °.§.». À√◊ÕºŸ∑â ’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬ æ‘®“√≥“Õπÿ¡µ— ‘ „π°“√π’„È Àâ °.§.». À√◊ÕºŸ∑â ’Ë °.§.».
¡Õ∫À¡“¬ æ‘®“√≥“‚¥¬§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå∑∑’Ë “ß√“™°“√®–‰¥â√∫— ∑—ßÈ π’È ®–∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ‡¢â“√—∫√“™°“√
‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬„Àâ¡µ’ ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥ ·≈–®–„Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ‡∑à“„¥
„Àâ °.§.». ‡ªìπºŸæâ ®‘ “√≥“°”Àπ¥ ·µà®–µâÕß‰¡à ßŸ °«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’¡Ë §’ ≥
ÿ «ÿ≤‘
§«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡™”π“≠ À√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π
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‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√π—∫‡«≈“√“™°“√ „Àâ∂◊Õ‡«≈“√“™°“√À√◊Õ‡«≈“∑”ß“π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫√“™°“√
µ“¡«√√§Àπ÷ßË „π¢≥–∑’‡Ë ªìπæπ—°ß“π «à π∑âÕß∂‘πË µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ «à π∑âÕß∂‘πË
À√◊Õ„π¢≥–∑’‡Ë ªìπ¢â“√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’¬Ë «°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√π—πÈ ‡ªìπ‡«≈“√“™°“√
¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬
¡“µ√“ ˆ¯ ¿“¬„µâ∫ß— §—∫°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∂â“µ”·Àπàß
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ”·Àπàß„¥«à“ß≈ß À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
√“™°“√‰¥â „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰ª√—°…“°“√
„πµ”·Àπàßπ—Èπ‰¥â
ºŸâ√—°…“°“√„πµ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ëµ“¡µ”·Àπàß∑’Ë√—°…“°“√π—Èπ „π°√≥’
∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ¡µ‘§≥–°√√¡°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ¡’§” —Ëß
¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·µàßµ—Èß„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—ÈπÊ ‡ªìπ°√√¡°“√ À√◊Õ„Àâ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß„¥°Á„Àâ
ºŸ√â °— …“°“√„πµ”·Àπàß∑”Àπâ“∑’°Ë √√¡°“√ À√◊Õ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’ÕË ¬à“ßπ—πÈ „π√–À«à“ß√—°…“°“√„πµ”·Àπàß
·≈â«·µà°√≥’
¡“µ√“ ˆ˘ „π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√ °.§.». Õ“®‡ πÕ·π–µàÕ
À—«Àπâ“ «à π√“™°“√ „Àâ ß—Ë „Àâ¢“â √“™°“√ºŸ„â ¥‰ªªØ‘∫µ— √‘ “™°“√„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥‡ªìπ°“√™—«Ë §√“«‰¥â
”À√—∫°“√ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰ªªØ‘∫—µ‘√“™°“√„πÀπà«¬ß“π
°“√»÷°…“„¥‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπÕ”π“®¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“ ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
¡“µ√“ ˜ „π°√≥’∑¡’Ë ‡’ Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπÀ—«Àπâ“ «à π√“™°“√À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µ
æ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ¡’Õ”π“® ß—Ë „Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ª√–®” «à π√“™°“√ À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µ
æ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ‡ªìπ°“√™—«Ë §√“« ‚¥¬„Àâæπâ ®“°µ”·ÀπàßÀπâ“∑’‡Ë ¥‘¡‰¥â µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–
«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
°“√„Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ °“√·µàßµ—ßÈ °“√‡≈◊ËÕπ¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπ °“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— ·≈–°“√ÕÕ°®“°
√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√
∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
¡“µ√“ ˜Ò „π°√≥’∑¡’Ë ‡’ Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ À—«Àπâ“ «à π√“™°“√À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µ
æ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ¡’Õ”π“® ß—Ë „Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“æâπ®“°µ”·ÀπàßÀπâ“∑’·Ë ≈–¢“¥®“°
Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ„πµ”·Àπàß‡¥‘¡ ‚¥¬„Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ„πÕ—µ√“°”≈—ß∑¥·∑π∑’Ë °.§.». °”Àπ¥‰¥â µ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
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°“√„Àâæπâ ®“°µ”·Àπàß °“√„Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ °“√·µàßµ—ßÈ °“√‡≈◊ÕË π¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπ °“√¥”‡π‘π°“√
∑“ß«‘π—¬ ·≈–°“√ÕÕ°®“°√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
À¡«¥ ı
°“√‡ √‘¡ √â“ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
¡“µ√“ ˜Ú „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“¡’Àπâ“∑’ªË √–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√ªØ‘∫—µ‘µπ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈¡’º≈ß“π‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ
¡’§«“¡™Õ∫ ¡§«√‰¥â√∫— ∫”‡ÀπÁ®§«“¡™Õ∫ ´÷ßË Õ“®‡ªìπ∫—π∑÷°§”™¡‡™¬ √“ß«—≈ ‡§√◊ÕË ß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘ À√◊Õ
°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ À√◊Õ°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë
°.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ˜Û °“√‡≈◊ÕË π¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“
·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√¢÷πÈ æ‘®“√≥“ ‚¥¬°“√æ‘®“√≥“„Àâ¬¥÷ À≈—°§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡‡∑’¬Ë ß∏√√¡ ‡ªî¥‡º¬ ‚ª√àß„
·≈–æ‘®“√≥“®“°º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπÀ≈—° ·≈–§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√√—°…“«‘π—¬ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡
·≈–®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ ∑—Èßπ’È ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ ˜Ù
°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâæ‘®“√≥“º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π
‡ªìπÀ≈—°µ“¡·π«∑“ß°“√®—¥°“√»÷°…“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
„π°√≥’∑º’Ë ∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“‰¡à ß—Ë ‡≈◊ÕË π¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπ„Àâ·°à¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥
„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·®âß„ÀâºŸâπ—Èπ∑√“∫æ√âÕ¡‡Àµÿº≈∑’Ë‰¡à‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ
°“√‡≈◊ÕË π¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‡¡◊ÕË ‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√µ“¡«√√§ “¡·≈â« „ÀâºŸâ∑’Ë¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‡ªìπºŸâ —Ëß‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ
¡“µ√“ ˜Ù „Àâ °.§.». °”Àπ¥¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπª√– ∑‘ ∏‘¿“æ¢Õßµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“„πµ”·Àπàß∑’¡Ë «’ ∑‘ ¬∞“π– ‡æ◊ÕË „ÀâªØ‘∫µ— ß‘ “π∫—ß‡°‘¥º≈¥’·≈–¡’§«“¡°â“«Àπâ“·≈–‰¥â¡“µ√∞“πß“π
¢Õß∑“ß√“™°“√ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
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¡“µ√“ ˜ı ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ¡’º≈ß“π
¥’‡¥àπ‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å „Àâ°√–∑√«ß‡®â“ —ß°—¥ à«π√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√¬°¬àÕß
‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘µ“¡§«√·°à°√≥’
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π °.§.». Õ“®°”Àπ¥„Àâ
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ∑â ¡’Ë º’ ≈ß“πÀ√◊Õº≈°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π¥’‡¥àπÀ√◊ÕºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— °“√¬°¬àÕß
‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘„Àâ‰¥â√∫— ‡ß‘π«‘∑¬æ—≤πå‰¥â µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
¡“µ√“ ˜ˆ „Àâ à«π√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë®—¥ «— ¥‘°“√„Àâ·°à¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°—∫∞“π–∑“ß —ß§¡·≈–«‘™“™’æ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß·√ß®Ÿß„®„Àâ
ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¡“µ√“ ˜˜ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂÷ß·°à§«“¡µ“¬Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°
°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ „Àâ®—¥ «— ¥‘°“√·°à§√Õ∫§√—«µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
§≥–√—∞¡πµ√’Õ“®æ‘®“√≥“‡≈◊ÕË π¢—πÈ ‡ß‘π‡¥◊Õπ„Àâ·°àºπŸâ π—È ‡ªìπ°√≥’æ‡‘ »… ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√§”π«≥
∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠°Á‰¥â
¡“µ√“ ˜¯ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥‰¥â√∫— °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ µ“¡¡“µ√“ Ùı
À√◊Õ¡“µ√“ ı °àÕπ°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’„Ë ÀâªØ‘∫µ— ‘ „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“·®âß¿“√–ß“π ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æß“π
¡“µ√∞“π«‘™“™’æ ®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π √–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ À≈—°‡°≥±å·≈–
«‘∏ª’ Ø‘∫µ— √‘ “™°“√ ∫∑∫“∑Àπâ“∑’¢Ë Õß¢â“√“™°“√„π∞“π–‡ªìπæ≈‡¡◊Õß∑’¥Ë ’ ∑—ßÈ π’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√∑’Ë
°.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ˜˘ „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“ªØ‘∫µ— µ‘ π‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’¥Ë ·’ °àºÕŸâ ¬Ÿ„à µâ∫ß— §—∫∫—≠™“·≈–¡’Àπâ“∑’æË ≤
— π“
ºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…– ‡®µ§µ‘∑’Ë¥’ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ
∑’Ë‡À¡“– ¡ „πÕ—π∑’Ë®–∑”„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–§«“¡°â“«Àπâ“
·°à√“™°“√ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ¯ „Àâ¡°’ “√æ—≤π“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“°àÕπ·µàßµ—ßÈ „Àâ¥”√ßµ”·Àπàß
∫“ßµ”·Àπàß·≈–∫“ß«‘∑¬∞“π– ‡æ◊ÕË ‡æ‘¡Ë æŸπ§«“¡√Ÿâ ∑—°…– ‡®µ§µ‘∑¥’Ë ’ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–®√√¬“∫√√≥
«‘™“™’æ∑’‡Ë À¡“– ¡ „πÕ—π∑’®Ë –∑”„Àâ°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√‡°‘¥ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ ª√– ∑‘ ∏‘º≈ ·≈–§«“¡°â“«Àπâ“
·°à√“™°“√ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
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¡“µ√“ ¯Ò „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√ ßà ‡ √‘¡ π—∫ πÿπºŸÕâ ¬Ÿ„à µâ∫ß— §—∫∫—≠™“ ‚¥¬°“√„Àâ
‰ª»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡ ¥Ÿß“π À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
„π°√≥’∑¡’Ë §’ «“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πåµÕà °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ
°“√»÷°…“À√◊Õ«‘™“™’æ À√◊Õ§ÿ≥«ÿ≤‘¢“¥·§≈π ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“Õ“® àßÀ√◊ÕÕπÿ≠“µ„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“≈“‰ª»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡ À√◊Õ«‘®—¬ ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈–¡’ ‘∑∏‘‰¥â‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ
„π√–À«à“ß≈“‰ª»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡ À√◊Õ«‘®—¬ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ ˜Û «√√§ “¡
À¡«¥ ˆ
«‘π—¬·≈–°“√√—°…“«‘π—¬
¡“µ√“ ¯Ú ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß√—°…“«‘π—¬∑’Ë∫—≠≠—µ‘‡ªìπ¢âÕÀâ“¡·≈–
¢âÕªØ‘∫—µ‘‰«â„πÀ¡«¥π’È‚¥¬‡§√àß§√—¥Õ¬Ÿà‡ ¡Õ
¡“µ√“ ¯Û ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß π—∫ πÿπ°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫
ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬∑å √ß‡ªìπª√–¡ÿ¢µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬¥â«¬§«“¡∫√‘ ∑ÿ ∏‘„Ï ®
·≈–¡’Àπâ“∑’Ë«“ß√“°∞“π„Àâ‡°‘¥√–∫Õ∫°“√ª°§√Õß‡™àπ«à“π—Èπ
¡“µ√“ ¯Ù ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√¥â«¬§«“¡´◊ÕË µ— ¬å
ÿ®√‘µ ‡ ¡Õ¿“§·≈–‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ¥Ÿ·≈‡Õ“„®„ à √—°…“ª√–‚¬™πå
¢Õß∑“ß√“™°“√ ·≈–µâÕßªØ‘∫—µ‘µπµ“¡¡“µ√∞“π·≈–®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥
Àâ“¡¡‘„ÀâÕ“»—¬À√◊Õ¬Õ¡„ÀâºŸâÕ◊ËπÕ“»—¬Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë√“™°“√¢Õßµπ ‰¡à«à“®–‚¥¬∑“ßµ√ß
À√◊Õ∑“ßÕâÕ¡ À“ª√–‚¬™πå„Àâ·°àµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ
°“√ªØ‘∫µ— À‘ √◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡æ◊ÕË „Àâµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸÕâ π◊Ë ‰¥â√∫— ª√–‚¬™πå
∑’Ë¡‘§«√‰¥â ‡ªìπ°“√∑ÿ®√‘µµàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ¯ı ¢â “ √“™°“√§√Ÿ · ≈–∫ÿ § ≈“°√∑“ß°“√»÷ ° …“µâ Õ ßªØ‘ ∫— µ‘ À πâ “ ∑’Ë √ “™°“√„Àâ ‡ ªì π ‰ª
µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õπ‚¬∫“¬
¢Õß√—∞∫“≈‚¥¬∂◊Õª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢ÕßºŸâ‡√’¬π ·≈–‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∑“ß√“™°“√
°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬®ß„®‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ¢Õß∑“ß√“™°“√
·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’À√◊Õπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈ ª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕ À√◊Õ¢“¥°“√‡Õ“„®„ à
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√–¡—¥√–«—ß√—°…“ª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√ Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√Õ¬à“ß√â“¬·√ß
‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ¯ˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
´÷Ëß —Ëß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√ ‚¥¬‰¡à¢—¥¢◊πÀ√◊ÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß
·µà∂“â ‡ÀÁπ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëßπ—Èπ®–∑”„Àâ‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ À√◊Õ®–‡ªìπ°“√‰¡à√—°…“ª√–‚¬™πå¢Õß
∑“ß√“™°“√®–‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¿“¬„π‡®Á¥«—π ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑∫∑«π§” —Ëßπ—Èπ°Á‰¥â
·≈–‡¡◊ÕË ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ·≈â« ∂â“ºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¬◊π¬—π‡ªìπÀπ—ß Õ◊ „ÀâªØ‘∫µ— µ‘ “¡§” ß—Ë ‡¥‘¡ ºŸÕâ ¬Ÿ„à µâ∫ß— §—∫∫—≠™“
®–µâÕßªØ‘∫µ— µ‘ “¡
°“√¢—¥§” ß—Ë À√◊ÕÀ≈’°‡≈’¬Ë ß‰¡àªØ‘∫µ— µ‘ “¡§” ß—Ë ¢ÕßºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“ ´÷ßË ß—Ë „πÀπâ“∑’√Ë “™°“√‚¥¬™Õ∫
¥â«¬°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√ Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡ ¬’ À“¬·°à√“™°“√Õ¬à“ß√â“¬·√ß ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π¬—
Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ¯˜ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßµ√ßµàÕ‡«≈“ Õÿ∑»‘ ‡«≈“¢Õßµπ„Àâ·°à
∑“ß√“™°“√·≈–ºŸâ‡√’¬π ®–≈–∑‘ÈßÀ√◊Õ∑Õ¥∑‘ÈßÀπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√¡‘‰¥â
°“√≈–∑‘ßÈ Àπâ“∑’ÀË √◊Õ∑Õ¥∑‘ßÈ Àπâ“∑’√Ë “™°“√‚¥¬‰¡à¡‡’ Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡ ¬’ À“¬·°à√“™°“√
Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊Õ°“√≈–∑‘ÈßÀπâ“∑’Ë√“™°“√µ‘¥µàÕ„π§√“«‡¥’¬«°—π‡ªìπ‡«≈“‡°‘π°«à“ ‘∫Àâ“«—π ‚¥¬‰¡à¡’
‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√À√◊Õ‚¥¬¡’æƒµ‘°“√≥åÕ—π· ¥ß∂÷ß§«“¡®ß„®‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√
‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ¯¯ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßª√–æƒµ‘‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°àºŸâ‡√’¬π
™ÿ¡™π —ß§¡ ¡’§«“¡ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ √—°…“§«“¡ “¡—§§’ ™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕºŸâ‡√’¬π·≈–√–À«à“ß
¢â“√“™°“√¥â«¬°—πÀ√◊ÕºŸâ√à«¡ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ µâÕπ√—∫ „Àâ§«“¡ –¥«° „Àâ§«“¡‡ªìπ∏√√¡·°àºŸâ‡√’¬π·≈–
ª√–™“™πºŸâ¡“µ‘¥µàÕ√“™°“√
°“√°≈—πË ·°≈âß ¥ŸÀ¡‘πË ‡À¬’¬¥À¬“¡ °¥¢’Ë À√◊Õ¢à¡‡ÀßºŸ‡â √’¬π À√◊Õª√–™“™πºŸ¡â “µ‘¥µàÕ√“™°“√
Õ¬à“ß√â“¬·√ß ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ¯˘ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à°≈—Ëπ·°≈âß °≈à“«À“À√◊Õ√âÕß‡√’¬π
ºŸâÕ◊Ëπ‚¥¬ª√“»®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß
°“√°√–∑”µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬
Õ¬à“ß√â“¬·√ß
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¡“µ√“ ˘ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à°√–∑”°“√À√◊Õ¬Õ¡„ÀâºÕŸâ π◊Ë °√–∑”°“√
À“ª√–‚¬™πåÕ—πÕ“®∑”„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡À√◊Õ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬‡°’¬√µ‘»—°¥‘Ï„πµ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√
¢Õßµπ
°“√°√–∑”µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“‡ªìπ°“√°√–∑”‚¥¬¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬®–„Àâ‡ªìπ°“√´◊ÈÕ¢“¬ À√◊Õ
„Àâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–„¥‚¥¬‰¡à™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‡ªìπ°“√°√–∑”Õ—π¡’
≈—°…≥–‡ªìπ°“√„Àâ À√◊Õ‰¥â¡“´÷Ëß∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕ„Àâµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ
·≈–·µàßµ—Èß‚¥¬¡‘™Õ∫À√◊Õ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ˘Ò ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à§—¥≈Õ°À√◊Õ≈Õ°‡≈’¬πº≈ß“π
∑“ß«‘™“°“√¢ÕßºŸÕâ π◊Ë ‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õπ”‡Õ“º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√¢ÕßºŸÕâ π◊Ë À√◊Õ®â“ß «“π „™âºÕŸâ π◊Ë ∑”º≈ß“π
∑“ß«‘™“°“√‡æ◊ËÕ‰ª„™â„π°“√‡ πÕ¢Õª√—∫ª√ÿß°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß °“√‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß °“√‡≈◊ËÕπ
«‘∑¬∞“π–À√◊Õ°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß¢÷Èπ °“√ΩÉ“ΩóπÀ≈—°°“√¥—ß°≈à“«π’È ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬
Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’√Ë «à ¡¥”‡π‘π°“√§—¥≈Õ°À√◊Õ≈Õ°‡≈’¬πº≈ß“π¢ÕßºŸÕâ π◊Ë
‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õ√—∫®—¥∑”º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√‰¡à«à“®–¡’§à“µÕ∫·∑πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕ◊Ëππ”º≈ß“ππ—Èπ
‰ª„™âª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ˘Ú ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ À√◊Õ
ºŸâ®—¥°“√ À√◊Õ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’≈—°…≥–ß“π§≈â“¬§≈÷ß°—ππ—Èπ„πÀâ“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õ∫√‘…—∑
¡“µ√“ ˘Û ¢â “ √“™°“√§√Ÿ · ≈–∫ÿ § ≈“°√∑“ß°“√»÷ ° …“µâ Õ ß«“ßµπ‡ªì π °≈“ß∑“ß°“√‡¡◊ Õ ß
„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ·≈–„π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ª√–™“™π ‚¥¬µâÕß‰¡àÕ“»—¬Õ”π“®·≈–
Àπâ“∑’√Ë “™°“√¢Õßµπ· ¥ß°“√Ωí°„ΩÉ ßà ‡ √‘¡ ‡°◊ÕÈ °Ÿ≈ π—∫ πÿπ∫ÿ§§≈ °≈ÿ¡à ∫ÿ§§≈ À√◊Õæ√√§°“√‡¡◊Õß„¥
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à‡¢â“‰ª‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê Õ—π¡’
≈—°…≥–‡ªìπ°“√∑ÿ®√‘µ‚¥¬°“√´◊ÈÕ ‘∑∏‘À√◊Õ¢“¬‡ ’¬ß„π°“√‡≈◊Õ°µ—Èß ¡“™‘°√—∞ ¿“ ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ëπ
ºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ°“√‡≈◊Õ°µ—ÈßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬
√«¡∑—ßÈ ®–µâÕß‰¡à„Àâ°“√ ßà ‡ √‘¡ π—∫ πÿπ À√◊Õ™—°®Ÿß„ÀâºÕŸâ π◊Ë °√–∑”°“√„π≈—°…≥–‡¥’¬«°—π °“√¥”‡π‘π°“√
∑’ËΩÉ“ΩóπÀ≈—°°“√¥—ß°≈à“«π’È ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ˘Ù ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß√—°…“™◊ÕË ‡ ¬’ ß¢Õßµπ·≈–√—°…“‡°’¬√µ‘»°— ¥‘Ï
¢Õßµ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√¢Õßµπ¡‘„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ ‚¥¬‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπºŸâª√–æƒµ‘™—Ë«
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°“√°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“®π‰¥â√∫— ‚∑…®”§ÿ° À√◊Õ‚∑…∑’ÀË π—°°«à“®”§ÿ° ‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ¥ÿ
„Àâ®”§ÿ°À√◊Õ„Àâ√—∫‚∑…∑’ËÀπ—°°«à“®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑ À√◊Õ
§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑… À√◊Õ°√–∑”°“√Õ◊Ëπ„¥Õ—π‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπºŸâª√–æƒµ‘™—Ë«Õ¬à“ß√â“¬·√ß ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬
Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë‡ æ¬“‡ æµ‘¥À√◊Õ π—∫ πÿπ„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‡ æ¬“‡ æµ‘¥
‡≈àπ°“√æπ—π‡ªìπÕ“®‘≥ À√◊Õ°√–∑”°“√≈à«ß≈–‡¡‘¥∑“ß‡æ»µàÕºŸ‡â √’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“ ‰¡à«“à ®–Õ¬Ÿ„à π§«“¡¥Ÿ·≈
√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßµπÀ√◊Õ‰¡à ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
¡“µ√“ ˘ı „Àâ ºŸâ ∫— ß §— ∫ ∫— ≠ ™“¡’ À πâ “ ∑’Ë ‡ √‘ ¡ √â “ ß·≈–æ— ≤ π“„Àâ ºŸâ Õ ¬Ÿà „ µâ ∫— ß §— ∫ ∫— ≠ ™“¡’ «‘ π— ¬
ªÑÕß°—π¡‘„ÀâºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“°√–∑”º‘¥«‘π—¬ ·≈–¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·°àºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“´÷Ëß¡’°√≥’
Õ—π¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬
°“√‡ √‘¡ √â“ß·≈–æ—≤π“„ÀâºÕŸâ ¬Ÿ„à µâ∫ß— §—∫∫—≠™“¡’«π‘ ¬— „Àâ°√–∑”‚¥¬°“√ªØ‘∫µ— µ‘ π‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß
∑’Ë¥’ °“√Ωñ°Õ∫√¡ °“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„® °“√®Ÿß„® À√◊Õ°“√Õ◊Ëπ„¥„πÕ—π∑’Ë®–‡ √‘¡ √â“ß·≈–æ—≤π“
‡®µ§µ‘ ®‘µ ”π÷° ·≈–æƒµ‘°√√¡¢ÕßºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“„Àâ‡ªìπ‰ª„π∑“ß∑’Ë¡’«‘π—¬
°“√ªÑÕß°—π¡‘„ÀâºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“°√–∑”º‘¥«‘π—¬„Àâ°√–∑”‚¥¬°“√‡Õ“„®„ à —ß‡°µ°“√≥å
·≈–¢®—¥‡Àµÿ∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√°√–∑”º‘¥«‘π—¬ „π‡√◊ËÕßÕ—πÕ¬Ÿà„π«‘ —¬∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√ªÑÕß°—πµ“¡§«√
·°à°√≥’‰¥â
‡¡◊ÕË ª√“°Ø°√≥’¡¡’ ≈Ÿ ∑’§Ë «√°≈à“«À“«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥°√–∑”º‘¥«‘π¬—
‚¥¬¡’æ¬“πÀ≈—°∞“π„π‡∫◊ÈÕßµâπÕ¬Ÿà·≈â« „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬∑—π∑’
‡¡◊ËÕ¡’°“√°≈à“«À“‚¥¬ª√“°Øµ—«ºŸâ°≈à“«À“À√◊Õ°√≥’‡ªìπ∑’Ë ß —¬«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬‚¥¬¬—ß‰¡à¡’æ¬“πÀ≈—°∞“π „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“√’∫¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õ
æ‘®“√≥“„π‡∫◊ÈÕßµâπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“ºŸâπ—Èπ°√–∑”º‘¥«‘π—¬À√◊Õ‰¡à ∂â“‡ÀÁπ«à“°√≥’‰¡à¡’¡Ÿ≈
∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬®÷ß®–¬ÿµ‘‡√◊ËÕß‰¥â ∂â“‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬°Á„Àâ
¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬∑—π∑’
°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— ·°àºÕŸâ ¬Ÿ„à µâ∫ß— §—∫∫—≠™“´÷ßË ¡’°√≥’Õπ— ¡’¡≈Ÿ ∑’§Ë «√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π¬—
„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ˜
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ„¥≈–‡≈¬‰¡àªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“π’È·≈–µ“¡À¡«¥ ˜ À√◊Õ¡’æƒµ‘°√√¡
ª°ªÑÕß ™à«¬‡À≈◊Õ‡æ◊ÕË ¡‘„ÀâºÕŸâ ¬Ÿ„à µâ∫ß— §—∫∫—≠™“∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π¬— À√◊ÕªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’¥Ë ß— °≈à“«‚¥¬‰¡à ®ÿ √‘µ
„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ°√–∑”º‘¥«‘π—¬
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¡“µ√“ ˘ˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¢âÕÀâ“¡À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡
¢âÕªØ‘∫—µ‘∑“ß«‘π—¬µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥π’È ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ°√–∑”º‘¥«‘π—¬ ®—°µâÕß‰¥â√—∫‚∑…∑“ß«‘π—¬
‡«âπ·µà¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ß¥‚∑…µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ˜
‚∑…∑“ß«‘π—¬¡’ ı ∂“π §◊Õ
(Ò) ¿“§∑—≥±å
(Ú) µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ
(Û) ≈¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ
(Ù) ª≈¥ÕÕ°
(ı) ‰≈àÕÕ°
ºŸ„â ¥∂Ÿ°≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° „ÀâºπŸâ π—È ¡’ ∑‘ ∏‘‰¥â√∫— ∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡ ¡◊Õπ«à“‡ªìπºŸ≈â “ÕÕ°®“°√“™°“√
¡“µ√“ ˘˜ °“√≈ß‚∑…¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ∑”‡ªìπ§” ß—Ë «‘∏°’ “√ÕÕ°§” ß—Ë
‡°’¬Ë «°—∫°“√≈ß‚∑…„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß °.§.». ºŸâ ß—Ë ≈ß‚∑…µâÕß ß—Ë ≈ß‚∑…„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡º‘¥
·≈–¡‘„Àâ‡ªìπ‰ª‚¥¬æ¬“∫“∑ ‚¥¬Õ§µ‘À√◊Õ‚¥¬‚∑ –®√‘µ À√◊Õ≈ß‚∑…ºŸâ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡º‘¥ „π§” —Ëß≈ß‚∑…
„Àâ· ¥ß«à“ºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…°√–∑”º‘¥«‘π—¬„π°√≥’„¥ µ“¡¡“µ√“„¥ ·≈–¡’‡Àµÿº≈Õ¬à“ß„¥„π°“√°”Àπ¥
∂“π‚∑…‡™àππ—Èπ
À¡«¥ ˜
°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬
¡“µ√“ ˘¯ °“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— ·°à¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷ßË ¡’°√≥’Õπ— ¡’¡≈Ÿ
∑’§Ë «√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π¬— „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π
„Àâ‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡‚¥¬¡‘™—°™â“ ·≈–„π°“√ Õ∫ «π®–µâÕß·®âß¢âÕ°≈à“«À“ ·≈– √ÿª
æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“‡∑à“∑’Ë¡’„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫ ‚¥¬√–∫ÿÀ√◊Õ‰¡à√–∫ÿ™◊ËÕæ¬“π°Á‰¥â
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡’‚Õ°“ ™’È·®ß·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“
°“√ Õ∫ «π°√≥’∑∂’Ë °Ÿ °≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ß„Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‡ªìπºŸâ ß—Ë
·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ·≈–µâÕß¡’°√≥’Õ—π¡’¡Ÿ≈«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß‡∑à“π—Èπ ‡«âπ·µà
°√≥’∑¢’Ë “â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“°√–∑”º‘¥«‘π¬— √à«¡°—π ·≈–„π®”π«πºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“¥—ß°≈à“«
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ºŸ¡â Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¢ÕßºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“ºŸÀâ π÷ßË ºŸ„â ¥‡ªìπºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“∑’¡Ë ≈’ ”¥—∫™—πÈ ßŸ °«à“ºŸ¡â Õ’ ”π“®
µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¢ÕßºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“√“¬Õ◊πË °Á„Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“„π≈”¥—∫™—πÈ ßŸ °«à“¥—ß°≈à“«‡ªìπºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ
§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑—ÈßÀ¡¥
„π°√≥’∑’Ë¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µà“ßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“À√◊Õµà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“ °√–∑”º‘¥«‘π—¬√à«¡°—π „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·µà≈–√“¬ª√– “π
°“√¥”‡π‘π°“√√à«¡°—π„π°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“À√◊Õ§«“¡‡ÀÁπ¢—¥·¬âß„π°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡«√√§ “¡
∂â“„π√–À«à“ßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ „π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“π—Èπ‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ ∂â“„π√–À«à“ßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ µà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ „π°√≥’µà“ß à«π√“™°“√
„Àâ√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ √«¡∑—Èß„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ√—°…“ª√–‚¬™πå¢Õß
∑“ß√“™°“√ À√◊Õ®–∑”„Àâ°“√ Õ∫ «ππ—Èπ‡ √Á®‰ª‚¥¬‡√Á«·≈–¬ÿµ‘∏√√¡°Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®«‘π‘®©—¬™’È¢“¥
¥—ß°≈à“«¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢÷Èπ Õ∫ «π·∑π‰¥â
π“¬°√—∞¡πµ√’„π∞“π–À—«Àπâ“√—∞∫“≈À√◊Õ√—∞¡πµ√’‡®â“ ß— °—¥ ¡’Õ”π“®·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
µ“¡«√√§ Õß‰¥â
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
„π°√≥’§«“¡º‘¥∑’ªË √“°Ø™—¥·®âßµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ °.§.». ®–¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— ‚¥¬‰¡à Õ∫ «π
°Á‰¥â
¡“µ√“ ˘˘ ‡¡◊ËÕ‰¥â¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“µ“¡¡“µ√“ ˘¯ ·≈â « ∂â “ øí ß ‰¥â «à “
ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“¡‘‰¥â°√–∑”º‘¥«‘π¬— „Àâ ß—Ë ¬ÿµ‡‘ √◊ÕË ß ∂â“øíß‰¥â«“à °√–∑”º‘¥«‘π¬— „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ Ò
·≈–„π°√≥’∑°’Ë √–∑”º‘¥«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ßµâÕß≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ° ∂â“¡’‡ÀµÿÕπ— §«√≈¥À¬àÕπºàÕπ‚∑…
Àâ“¡¡‘„Àâ≈¥‚∑…µË”°«à“ª≈¥ÕÕ°
¡“µ√“ Ò ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬‰¡à√â“¬·√ß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫
∫—≠™“ —Ëß≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å µ—¥‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ≈¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡§«√·°à°√≥’„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡º‘¥
∂â“¡’‡ÀµÿÕ—π§«√≈¥À¬àÕπ®–π”¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“≈¥‚∑…°Á‰¥â ·µà ”À√—∫°“√≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å
„Àâ„™â‡©æ“–°√≥’°√–∑”º‘¥«‘π—¬‡≈Á°πâÕ¬ À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√≈¥À¬àÕπ´÷Ëß¬—ß‰¡à∂÷ß°—∫®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…
µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ
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„π°√≥’°√–∑”º‘¥«‘π¬— ‡≈Á°πâÕ¬·≈–¡’‡ÀµÿÕπ— §«√ß¥‚∑… ®–ß¥‚∑…„Àâ‚¥¬„Àâ∑”∑—≥±å∫π‡ªìπÀπ—ß Õ◊
À√◊Õ«à“°≈à“«µ—°‡µ◊Õπ°Á‰¥â
°“√ —Ë ß ≈ß‚∑…µ“¡«√√§Àπ÷Ë ß ºŸâ ∫— ß §— ∫ ∫— ≠ ™“„¥®–¡’ Õ”π“® —Ë ß ≈ß‚∑…ºŸâ Õ ¬Ÿà „ µâ ∫— ß §— ∫ ∫— ≠ ™“
„π ∂“π‚∑…„¥ ‰¥â‡æ’¬ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
„π°√≥’∑§’Ë ≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕºŸ¡â Õ’ ”π“® ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ·≈â«·µà°√≥’
‡ÀÁπ«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß ¡§«√≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ°
À√◊Õ‰≈àÕÕ° „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
(Ò) ”À√—∫µ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’ µ”·ÀπàßºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ µ”·Àπàß
´÷ßË ¡’«∑‘ ¬∞“π–‡™’¬Ë «™“≠æ‘‡»… µ”·Àπàß»“ µ√“®“√¬å ·≈–ºŸ¥â ”√ßµ”·Àπàß„¥À√◊Õµ”·Àπàß´÷ßË ¡’«∑‘ ¬∞“π–„¥
´÷ßË °√–∑”º‘¥«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ß√à«¡°—π°—∫ºŸ¥â ”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“« À√◊Õ‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“
∑’Ë¡’µ”·Àπàß‡Àπ◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡«√√§À° À√◊Õ∑’Ëπ“¬°√—∞¡πµ√’À√◊Õ
√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§Àâ“ „Àâ‡ πÕ °.§.». æ‘®“√≥“
(Ú) ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“πÕ°®“° (Ò) „Àâ‡ πÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë
°“√»÷°…“¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“æ‘®“√≥“
°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË À√◊Õ«√√§ ’Ë ∂â“‡ªìπ°√≥’∑¢’Ë “â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µà“ßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“À√◊Õ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√–∑”º‘¥«‘π—¬√à«¡°—π ·≈–∂â“ºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß
§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊È π ∑’Ë ° “√»÷ ° …“¢ÕßºŸâ ∂Ÿ ° °≈à “ «À“·µà ≈ –√“¬∑’Ë — ß °— ¥
·≈â«·µà°√≥’ ¡’§«“¡‡ÀÁπ¢—¥·¬âß°—π ∂â“‡ªìπ§«“¡‡ÀÁπ¢—¥·¬âß√–À«à“ßºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π „Àâπ”‡ πÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“ ∂â“‡ªìπ
§«“¡‡ÀÁπ¢—¥·¬âß√–À«à“ßºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π À√◊Õ Õ.°.§.». µà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“ „Àâπ”‡ πÕ °.§.». æ‘®“√≥“ ·≈–‡¡◊ËÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ °.§.». ¡’¡µ‘
‡ªìπª√–°“√„¥·≈â«„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π —Ëß
À√◊ÕªØ‘∫—µ‘‰ªµ“¡¡µ‘π—Èπ
„π°√≥’∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
¢ÕßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ √–¥—∫‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª ¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß
À√◊Õ¡“µ√“π’È‰¥â
„π°√≥’∑º’Ë ∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“‰¥â·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√¢÷πÈ ∑”°“√ Õ∫ «πºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π¬—
Õ¬à“ß√â“¬·√ß„π‡√◊ËÕß∑’Ë‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù) À√◊Õ
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¡“µ√“ ÒÒÒ ·≈–§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“¥—ß°≈à“«‰¥â Õ∫ «π‰«â·≈â« §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
®–π” ”π«π°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“¥—ß°≈à“«¡“„™â‡ªìπ ”π«π°“√ Õ∫ «π·≈–∑”§«“¡‡ÀÁπ‡ πÕºŸâ —Ëß
·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‚¥¬∂◊Õ«à“‰¥â¡’°“√ Õ∫ «πµ“¡À¡«¥π’È·≈â«°Á‰¥â ·µà∑—Èßπ’È µâÕß·®âß
¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫‚¥¬®–√–∫ÿÀ√◊Õ‰¡à√–∫ÿ
™◊ËÕæ¬“π°Á‰¥â ·≈–µâÕß„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“™’È·®ß·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“‰¥â¥â«¬
¡“µ√“ ÒÒ „Àâ°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ ·≈–„Àâ¡’
Õ”π“®‡™àπ‡¥’¬«°—∫æπ—°ß“π Õ∫ «πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“‡æ’¬ß‡∑à“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫
Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß°√√¡°“√ Õ∫ «π ·≈–‚¥¬‡©æ“–„Àâ¡’Õ”π“® ¥—ßµàÕ‰ªπ’È¥â«¬ §◊Õ
(Ò) ‡√’¬°„Àâ°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Àπà«¬√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘® Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ À√◊Õ
Àâ“ßÀÿπâ «à π∫√‘…∑— ™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß àß‡Õ° “√·≈–À≈—°∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß àßºŸâ·∑πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈„π —ß°—¥
¡“™’È·®ß À√◊Õ„Àâ∂âÕ¬§”‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë Õ∫ «π
(Ú) ‡√’¬°ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥Ê ¡“™’·È ®ß À√◊Õ„Àâ∂Õâ ¬§” À√◊Õ„Àâ ßà ‡Õ° “√·≈–À≈—°∞“π
‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë Õ∫ «π
¡“µ√“ ÒÚ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’°√≥’∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”À√◊Õ
≈–‡«âπ°√–∑”°“√„¥∑’Ëæ÷ß‡ÀÁπ‰¥â«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß ·≈–‡ªìπ°“√°≈à“«À“‡ªìπÀπ—ß ◊ÕµàÕ
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâπ—Èπ À√◊ÕµàÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë ◊∫ «π Õ∫ «πÀ√◊Õµ√«® Õ∫µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫
¢Õß∑“ß√“™°“√ À√◊Õ‡ªìπ°“√°≈à“«À“‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‚¥¬ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâπ—Èπ À√◊Õ¡’°√≥’∂Ÿ°øÑÕß
§¥’Õ“≠“À√◊ÕµâÕßÀ“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“ ‡«âπ·µà§«“¡º‘¥∑’‰Ë ¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑∑’‰Ë ¡à‡°’¬Ë «°—∫√“™°“√
À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑… ·¡â¿“¬À≈—ßºŸâπ—Èπ®–ÕÕ°®“°√“™°“√‰ª·≈â« ‡«âπ·µàÕÕ°®“°√“™°“√‡æ√“–µ“¬
ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õæ‘®“√≥“µ“¡¡“µ√“ ˘ı ·≈–¥”‡π‘π°“√
∑“ß«‘π¬— µ“¡∑’∫Ë ≠
— ≠—µ„‘ πÀ¡«¥π’µÈ Õà ‰ª‰¥â ‡ ¡◊Õπ«à“ºŸπâ π—È ¬—ß¡‘‰¥âÕÕ°®“°√“™°“√ ‡«âπ·µàº≈°“√ Õ∫ «π
À√◊Õæ‘®“√≥“ª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ°√–∑”º‘¥«‘π—¬∑’Ë®–µâÕß≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ À√◊Õ≈¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ
„Àâ ß—Ë ß¥‚∑…
¡“µ√“ ÒÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥¡’°√≥’∂°Ÿ °≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π¬—
Õ¬à“ß√â“¬·√ß®π∂Ÿ°µ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π À√◊Õ∂Ÿ°øÑÕß§¥’Õ“≠“ À√◊ÕµâÕßÀ“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“
‡«âπ·µà‡ªìπ§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑… ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß
«√√§ ’Ë À√◊Õ«√√§Àâ“ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“® —Ëßæ—°√“™°“√À√◊Õ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ‡æ◊ËÕ√Õ
øíßº≈°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“‰¥â ·µà∂“â ¿“¬À≈—ßª√“°Øº≈°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“«à“ºŸπâ π—È ¡‘‰¥â°√–∑”º‘¥À√◊Õ
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°√–∑”º‘¥‰¡à∂ß÷ °—∫®–∂Ÿ°≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°√“™°“√ ·≈–‰¡à¡°’ √≥’∑®’Ë –µâÕßÕÕ°®“°√“™°“√
¥â«¬‡ÀµÿÕ◊Ëπ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√„πµ”·Àπàß·≈–«‘∑¬∞“π–‡¥‘¡ À√◊Õ
µ”·Àπàß‡¥’¬«°—∫∑’ËºŸâπ—Èπ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ√ßµ“¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·Àπàß·≈–«‘∑¬∞“π–π—Èπ ∑—Èßπ’È
„Àâπ”¡“µ√“ Ò «√√§À° ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥æ—°√“™°“√À√◊ÕÕÕ°®“°√“™°“√
‰«â°àÕπµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« ¿“¬À≈—ßª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ¡’°√≥’∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
„π°√≥’Õπ◊Ë Õ’° ºŸ¡â Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß «√√§ ’Ë À√◊Õ«√√§Àâ“ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒı ·≈â«·µà°√≥’
¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õæ‘®“√≥“µ“¡¡“µ√“ ˘ı ·≈–·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡
¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß µ≈Õ¥®π¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥π’ÈµàÕ‰ª‰¥â
„π°√≥’∑’Ë ß—Ë „Àâº∂Ÿâ °Ÿ ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°Õà π°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√ À√◊Õ ß—Ë „Àâº∂Ÿâ °Ÿ ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°
√“™°“√‰«â°àÕπÕÕ°®“°√“™°“√¥â«¬‡ÀµÿÕ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™à‡ªìπ°“√≈ß‚∑…‡æ√“–°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß °Á„Àâ
ºŸπâ π—È ¡’ ∂“π¿“æ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“√–À«à“ß∑’∂Ë °Ÿ ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°
√“™°“√‰«â°àÕπ ‡ ¡◊Õπ«à“ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√
‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘πÕ◊Ëπ∑’Ë®à“¬‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ ·≈–‡ß‘π™à«¬‡À≈◊ÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ·≈–°“√®à“¬‡ß‘π¥—ß°≈à“«¢Õß
ºŸâ∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√·≈–ºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬
°“√π—πÈ ”À√—∫ºŸ∂â °Ÿ ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°Õà π ∂â“‰¡à¡°’ ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫¥—ß°≈à“« „Àâ∂Õ◊ ‡ ¡◊Õπ«à“
ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ —Ëßæ—°√“™°“√ °“√ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ √–¬–‡«≈“
„Àâæ°— √“™°“√·≈–„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°Õà π ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ÕË „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡º≈°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
¡“µ√“ ÒÙ ‡¡◊ÕË ºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— À√◊Õ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ À√◊Õ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√‰ª·≈â«
„Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√√“¬ß“π°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— ‰¡à√“â ¬·√ß¢ÕßºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“µ—ßÈ ·µàÀ«— Àπâ“ «à π√“™°“√
À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“≈ß¡“ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·≈â«
„Àâ√“¬ß“π‰ª¬—ßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ·≈–‡¡◊ËÕ
À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“¬ß“π·≈â«‡ÀÁπ«à“°“√¬ÿµ‘‡√◊ËÕß
°“√ß¥‚∑… À√◊Õ°“√ —Ëß≈ß‚∑…‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à‡À¡“– ¡ °Á„Àâ¡’Õ”π“® —Ëßß¥‚∑… ≈¥ ∂“π‚∑…
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‡æ‘Ë¡ ∂“π‚∑… ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–·°â‰¢¢âÕ§«“¡„π§” —Ëß ‡¥‘¡ À√◊ Õ ¥”‡π‘ π °“√Õ¬à “ ß„¥‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘ ¡ ‡æ◊Ë Õ
ª√–°Õ∫°“√æ‘ ® “√≥“„Àâ ‰ ¥â § «“¡®√‘ ß ·≈–§«“¡¬ÿ µ‘ ∏ √√¡‰¥â µ “¡§«√·°à ° √≥’ ·≈–À“°‡ÀÁ π «à “ °√≥’
‡ªìπ°“√°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß °Á„Àâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â À√◊ÕÀ“°‡ÀÁπ«à“
‡ªìπ°√≥’∑’Ë‰¡àÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ °Á„Àâ·®âßÀ√◊Õ√“¬ß“π‰ª¬—ßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‡ æ◊Ë Õ
¥”‡π‘π°“√µ“¡§«√·°à°√≥’µÕà ‰ª ‡¡◊ÕË À—«Àπâ“ «à π√“™°“√À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
‰¥âæ‘®“√≥“µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈â« „Àâ‡ πÕÀ√◊Õ√“¬ß“π Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“
(Ú) °“√√“¬ß“π°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ß¢ÕßºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“µ—ßÈ ·µàÀ«— Àπâ“ «à π√“™°“√
À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“≈ß¡“ ·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡µ‘¢Õß Õ.°.§.».
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·≈â« „Àâ√“¬ß“π‰ª¬—ßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√
À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ·≈–‡¡◊ÕË À—«Àπâ“ «à π√“™°“√À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√
”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈â« „Àâ√“¬ß“π Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
·≈– °.§.». æ‘®“√≥“µ“¡≈”¥—∫
”À√—∫°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë¡’µ”·Àπàß‡Àπ◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊Õ
ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¢÷Èπ‰ª ·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡µ‘¢Õß Õ.°.§.».
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ√“¬ß“π °.§.». æ‘®“√≥“
„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“π’È ‡¡◊ÕË Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ À√◊Õ °.§.». æ‘®“√≥“ ·≈–
¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ «à π√“™°“√À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ —ËßÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘‰ªµ“¡π—Èπ
°“√√“¬ß“πµ“¡¡“µ√“π’È„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ Òı ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬ À√◊Õ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√„π‡√◊ÕË ß„¥‰ª·≈â« ∂â“ °.§.». æ‘®“√≥“‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ Õ∫ «π„À¡à
À√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡‡ªìπ∏√√¡ À√◊Õ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈„ÀâÀπà«¬ß“π
°“√»÷°…“ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡À¡«¥ ˆ ·≈–À¡«¥π’È‚¥¬∂Ÿ°µâÕß·≈–‡À¡“– ¡µ“¡§«“¡‡ªìπ∏√√¡ °Á„Àâ
°.§.». ¡’Õ”π“® Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‚¥¬®– Õ∫ «π‡Õß
À√◊Õ„Àâ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡·∑π À√◊Õ
°”Àπ¥ª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠∑’ËµâÕß°“√∑√“∫ àß‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
‰¥â·µàßµ—Èß‰«â‡¥‘¡∑”°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

Àπâ“ 62
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

„π°√≥’∑’Ë °.§.». µ—Èß Õ.°.§.». «‘ “¡—≠‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡√◊ËÕß°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬À√◊Õ
°“√ÕÕ°®“°√“™°“√·∑π °.§.». „Àâ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠π—πÈ ¡’Õ”π“® Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡
‚¥¬®– Õ∫ «π‡Õß À√◊Õ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰ª Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡·∑π ·≈–
¡’Õ”π“®°”Àπ¥ª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠∑’µË Õâ ß°“√∑√“∫ ßà ‰ª„Àâ ‡æ◊ÕË „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑’ºË ∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“
‰¥â·µàßµ—Èß‰«â‡¥‘¡∑”°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â
„π°“√ Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡ ∂â“ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠æ‘®“√≥“‡ÀÁπ ¡§«√
àßª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠„¥∑’ËµâÕß°“√∑√“∫‰ª Õ∫ «πæ¬“πÀ≈—°∞“π´÷ËßÕ¬Ÿàµà“ß∑âÕß∑’ËÀ√◊Õ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“ °Á„Àâ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“®°”Àπ¥ª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠π—πÈ
ßà ‰ª‡æ◊ÕË „ÀâÀ«— Àπâ“ «à π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“π—πÈ ∑”°“√ Õ∫ «π
·∑π‰¥â
„π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ
Õ∫ «π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡ À√◊Õ ßà ª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠‰ª‡æ◊ÕË „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕÀ—«Àπâ“ «à π√“™°“√
À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË «√√§ Õß À√◊Õ«√√§ “¡ „π‡√◊ÕË ß‡°’¬Ë «°—∫°√≥’
°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß „Àâπ”À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“µ“¡
¡“µ√“ ˘¯ «√√§À°¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“π’È „Àâπ”¡“µ√“ ÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ Òˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‚Õπ¡“®“°æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ «à π∑âÕß∂‘πË À√◊Õ¢â“√“™°“√Õ◊πË µ“¡¡“µ√“ ı¯ ºŸ„â ¥¡’°√≥’
°√–∑”º‘¥«‘π¬— Õ¬Ÿ°à Õà π«—π‚Õπ¡“∫√√®ÿ „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâπ—Èπ
¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬µ“¡À¡«¥π’È‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·µà∂â“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õ Õ∫ «π¢Õß
∑“ßºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“‡¥‘¡°àÕπ«—π‚Õπ °Á„Àâ ∫◊ «π Õ∫ «πµàÕ‰ª®π‡ √Á® ·≈â« ßà ‡√◊ÕË ß‰ª„Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“
¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâπ—Èπ æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªµ“¡À¡«¥π’È‚¥¬Õπÿ‚≈¡
·≈–„π°√≥’∑®’Ë –µâÕß ß—Ë ≈ß‚∑…∑“ß«‘π¬— „Àâª√—∫∫∑§«“¡º‘¥·≈–≈ß‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√
ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√π—Èπ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
À¡«¥ ¯
°“√ÕÕ°®“°√“™°“√
¡“µ√“ Ò˜ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√‡¡◊ËÕ
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(Ò) µ“¬
(Ú) æâπ®“°√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√
(Û) ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ°À√◊Õ°“√≈“ÕÕ°¡’º≈µ“¡¡“µ√“ Ò¯
(Ù) ∂Ÿ° ß—Ë „ÀâÕÕ°µ“¡¡“µ√“ Ù˘ ¡“µ√“ ıˆ «√√§ Õß «√√§ “¡ À√◊Õ«√√§Àâ“ ¡“µ√“ ÒÛ
¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÒÒ ¡“µ√“ ÒÒÚ ¡“µ√“ ÒÒÛ ¡“µ√“ ÒÒÙ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ¯
(ı) ∂Ÿ° —Ëß≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ°À√◊Õ‰≈àÕÕ°
(ˆ) ∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ‡«âπ·µà‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ „Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊πË ∑’‰Ë ¡àµÕâ ß¡’
„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡¡“µ√“ Ò˘
«—πÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡ (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». «“ß‰«â
°“√µàÕ‡«≈“√“™°“√„Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’µË Õâ ßÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡ (Ú)
√—∫√“™°“√µàÕ‰ª ®–°√–∑”¡‘‰¥â
¡“µ√“ Ò¯ πÕ°®“°°√≥’µ“¡«√√§ ’Ë ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥ª√– ß§å
®–≈“ÕÕ°®“°√“™°“√„Àâ¬◊Ëπ Àπ—ß ◊Õ¢Õ≈“ÕÕ°µàÕºŸâ∫—ß §—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ
‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ
„π°√≥’∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à√“™°“√ ®–¬—∫¬—Èß
°“√Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ°‰«â‡ªìπ‡«≈“‰¡à‡°‘π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫µ—Èß·µà«—π¢Õ≈“ÕÕ°°Á‰¥â ·µàµâÕß·®âß°“√¬—∫¬—Èß
°“√Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ°æ√âÕ¡∑—Èß‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ≈“ÕÕ°∑√“∫ ·≈–‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë¬—∫¬—Èß·≈â«
„Àâ°“√≈“ÕÕ°¡’º≈µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—π§√∫°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë¬—∫¬—Èß
∂â“ºŸ¡â Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‰¡à‰¥âÕπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ°µ“¡«√√§Àπ÷ßË ·≈–‰¡à‰¥â¬∫— ¬—ßÈ °“√Õπÿ≠“µ
„Àâ≈“ÕÕ°µ“¡«√√§ Õß „Àâ°“√≈“ÕÕ°π—Èπ¡’º≈µ—Èß·µà«—π¢Õ≈“ÕÕ°
„π°√≥’∑’Ë¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ª√– ß§å®–≈“ÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ¥”√ß
µ”·Àπàß∑“ß°“√‡¡◊ÕßÀ√◊Õ‡æ◊ËÕ ¡—§√√—∫‡≈◊Õ°µ—Èß‡ªìπ ¡“™‘°√—∞ ¿“ ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ
À√◊Õ°“√‡≈◊Õ°µ—ßÈ Õ◊πË ∑’¡Ë ≈’ °— …≥–‡ªìπ°“√ ßà ‡ √‘¡°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ „Àâ¬π◊Ë Àπ—ß Õ◊ ¢Õ≈“ÕÕ°
µàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–„Àâ°“√≈“ÕÕ°¡’º≈π—∫µ—Èß·µà«—π∑’ËºŸâπ—Èπ¢Õ≈“ÕÕ°
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√‡°’¬Ë «°—∫°“√≈“ÕÕ° °“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ° ·≈–°“√¬—∫¬—ßÈ °“√Õπÿ≠“µ
„Àâ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß «√√§ Õß ·≈–«√√§ ’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ Ò˘ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫µ“¡¡“µ√“ ÒÒ˘ ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
ºŸ„â ¥∂Ÿ° ß—Ë ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–‰¡à¡°’ √≥’‡ªìπºŸ∂â °Ÿ ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊πË
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µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ∂â“¿“¬„π “¡ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— ∑’ÀË πà«¬ß“π°“√»÷°…“¢ÕßºŸ∂â °Ÿ ß—Ë ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
ª√–°Õ∫«‘™“™’æªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬Ÿà‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ·®âß°“√‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ¡’µ”·Àπàß«à“ß
À√◊Õµ”·ÀπàßÕ◊πË ∑’‰Ë ¡àµÕâ ß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–ºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—πÈ æ‘®“√≥“
‡ÀÁπ«à“ ºŸâπ—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡∑’Ë®–∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“« ·≈–‰¡à‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘
µ“¡¡“µ√“ Û ·≈–¡“µ√“ ÙÚ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫√‘À“√Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπ àß‡√◊ËÕß„Àâ
Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ ı˜
«√√§Àπ÷Ëß ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„π°√≥’∑À’Ë πà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷ßË ‰¡à¡µ’ ”·Àπàß«à“ßÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂¬â“¬‰ª·µàßµ—ßÈ „Àâ
¥”√ßµ”·Àπàß‰¥â ·≈–ºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷ßË æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ ºŸπâ π—È ¡’§«“¡‡À¡“– ¡
∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ∑’Ë‰¡àµâÕß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ„πÀπà«¬ß“π
°“√»÷°…“Õ◊Ëπ ∂â“¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë à«π√“™°“√À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‰¥â√—∫‡√◊ËÕß
®“°Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷ßË ¡’Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“Õ◊πË ∑’¡Ë µ’ ”·Àπàß«à“ß À√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂
¬â“¬‰ª·µàßµ—ßÈ „Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‰¥â ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’ æ‘®“√≥“
‡ÀÁπ«à“ºŸπâ π—È ¡’§«“¡‡À¡“– ¡∑’®Ë –‰¥â√∫— °“√·µàßµ—ßÈ „Àâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“« „Àâπ”¡“µ√“ ı˘ ¡“„™â∫ß— §—∫
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“ “¡ ‘∫«—πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß ∂â“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥‰¡à¡’
µ”·Àπàß«à“ßÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂¬â“¬‰ª·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‰¥â À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’‰¡àÕπÿ¡—µ‘ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‚¥¬æ≈—π
∑—Èßπ’È µ“¡√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√ÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ÒÒ ºŸ¡â Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¡’Õ”π“® ß—Ë „Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
ÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ÕË √—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√‰¥â„π°√≥’∑°’Ë ÆÀ¡“¬
¥—ß°≈à“«∫—≠≠—µ‘„ÀâºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠ ·µà„π°“√ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ√—∫
∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ√∫— √“™°“√π“π®–µâÕß¡’°√≥’µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ °.§.». ¥â«¬ ·≈–°“√ ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°
√“™°“√‡æ◊ËÕ√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑π πÕ°®“°∑”‰¥â„π°√≥’∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„π¡“µ√“Õ◊Ëπµ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È·≈–°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√∫—≠≠—µ‘„ÀâºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫
∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑π·≈â« „Àâ∑”‰¥â„π°√≥’µàÕ‰ªπ’È¥â«¬ §◊Õ
(Ò) ‡¡◊ÕË ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥‡®Á∫ªÉ«¬‰¡àÕ“®ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√¢Õßµπ‰¥â
‚¥¬ ¡Ë”‡ ¡Õ ∂â“ºŸ¡â Õ’ ”π“®¥—ß°≈à“«‡ÀÁπ ¡§«√„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√·≈â« „Àâ ß—Ë „ÀâºπŸâ π—È ÕÕ°®“°√“™°“√‰¥â
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(Ú) ‡¡◊ÕË ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥ ¡—§√‰ªªØ‘∫µ— ß‘ “π„¥Ê µ“¡§«“¡ª√– ß§å
¢Õß∑“ß√“™°“√ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√
(Û) ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Û (Ò)
(Ù) (ı) (˜) (¯) À√◊Õ (˘) „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√
(Ù) ‡¡◊ÕË ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥¡’°√≥’∂°Ÿ °≈à“«À“À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕπ— §«√ ß ¬—
«à“‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ªµ“¡¡“µ√“ Û (Û) ·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈°Á„Àâ
ºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‚¥¬‰¡à™—°™â“ ·≈–π”¡“µ√“ ÒÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫
‚¥¬Õπÿ‚≈¡ „π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“¡’¡µ‘«“à ºŸπâ π—È ‡ªìπºŸ¢â “¥§ÿ≥ ¡∫—µ∑‘ «—Ë ‰ª
µ“¡¡“µ√“ Û (Û) °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√
(ı) ‡¡◊ÕË ∑“ß√“™°“√‡≈‘°À√◊Õ¬ÿ∫µ”·Àπàß„¥ „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ß—Ë „Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.».
°”Àπ¥
(ˆ) ‡¡◊ÕË ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√„Àâ¡ª’ √– ∑‘ ∏‘¿“æ
‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈„π√–¥—∫Õ—π‡ªìπ∑’ËæÕ„®¢Õß∑“ß√“™°“√‰¥â „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ
ÕÕ°®“°√“™°“√ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
¡“µ√“ ÒÒÒ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥¡’°√≥’∂°Ÿ °≈à“«À“À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕπ— §«√
ß —¬«à“À¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ À√◊Õª√–æƒµ‘µπ
‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈ ∂â“„ÀâºŸâπ—Èπ
√—∫√“™°“√µàÕ‰ª®–‡ªìπ°“√‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
‚¥¬‰¡à™—°™â“ „π°“√ Õ∫ «ππ’È®–µâÕß·®âß¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“
‡∑à“∑’Ë¡’„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫ ‚¥¬®–√–∫ÿÀ√◊Õ‰¡à√–∫ÿ™◊ËÕæ¬“π°Á‰¥â·≈–µâÕß„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“™’È·®ß
·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“‰¥â¥â«¬ ∑—Èßπ’È „Àâπ”¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß «√√§Àâ“ ·≈–«√√§‡®Á¥ ¡“µ√“ Ò
«√√§ ’Ë ·≈–¡“µ√“ ÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“¡’¡µ‘„ÀâºπŸâ π—È ÕÕ°®“°√“™°“√ °Á„Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®
¥—ß°≈à“« ß—Ë „ÀâºπŸâ π—È ÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ÕË √—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠
¢â“√“™°“√
„π°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢÷Èπ∑”°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
µ“¡¡“µ√“ ˘¯ „π‡√◊ËÕß∑’Ë®–µâÕß Õ∫ «πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·≈–§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“ ˘¯
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‰¥â Õ∫ «π‰«â·≈â« ºŸ¡â Õ’ ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷ßË ®–„™â ”π«π°“√ Õ∫ «ππ—πÈ æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√‚¥¬‰¡àµÕâ ß
·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â
¡“µ√“ ÒÒÚ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’°√≥’∂Ÿ°µ—Èß°√√¡°“√ Õ∫ «π
µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß ·≈–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß «√√§ ’Ë
À√◊Õ«√√§Àâ“ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÙ (Ò) ·≈â«·µà°√≥’ ‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬Õ¬à“ß¬‘Ëß«à“ºŸâπ—Èπ‰¥â
°√–∑”º‘¥«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ß ·µà°“√ Õ∫ «π‰¡à‰¥â§«“¡·πà™¥— æÕ∑’®Ë – ß—Ë „Àâ≈ß‚∑…«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ß ∂â“„Àâ
√—∫√“™°“√µàÕ‰ª®–‡ªìπ°“√‡ ¬’ À“¬·°à√“™°“√ °Á„Àâ ßà ‡√◊ÕË ß„Àâ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
·≈â«·µà°√≥’ æ‘®“√≥“„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√ ∑—Èßπ’È „Àâπ”¡“µ√“ Ò «√√§ ’Ë ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’¡µ‘„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‡æ√“–¡’¡≈∑‘πÀ√◊Õ
¡—«À¡Õß„π°√≥’∑∂’Ë °Ÿ Õ∫ «π „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ß—Ë „ÀâºπŸâ π—È ÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ÕË √—∫∫”‡ÀπÁ®
∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√
¡“µ√“ ÒÒÛ ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥µâÕß√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§” —Ëß
¢Õß»“≈À√◊ÕµâÕß√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°„π§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ
§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…´÷ßË ¬—ß‰¡à∂ß÷ °—∫®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ° ºŸ¡â Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ®– ß—Ë „Àâ
ºŸπâ π—È ÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ÕË √—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√°Á‰¥â
¡“µ√“ ÒÒÙ ‡¡◊ÕË ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥‰ª√—∫√“™°“√∑À“√µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√√—∫√“™°“√∑À“√ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√
ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·≈–µàÕ¡“ª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ¡’°√≥’∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ° —Ëß„Àâ
ÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊ËπÕ¬Ÿà°àÕπ‰ª√—∫√“™°“√∑À“√ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¡’Õ”π“®
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§” —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‡ªìπ„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëππ—Èπ‰¥â
¡“µ√“ ÒÒı „π°√≥’∑º’Ë ¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‰¡àªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’µË “¡À¡«¥π’È À√◊Õµ“¡¡“µ√“ Ù˘
À√◊Õ¡“µ√“ ıˆ «√√§ Õß «√√§ “¡ À√◊Õ«√√§Àâ“ „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“∑’¡Ë µ’ ”·Àπàß‡Àπ◊Õ¢÷πÈ ‰ª¢ÕßºŸ¡â Õ’ ”π“®
ß—Ë ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ßÈ ¥—ß°≈à“«¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√µ“¡À¡«¥π’È À√◊Õµ“¡¡“µ√“ Ù˘ À√◊Õ¡“µ√“ ıˆ «√√§ Õß
«√√§ “¡ À√◊Õ«√√§Àâ“ ·≈â«·µà°√≥’‰¥â
¡“µ√“ ÒÒˆ „π°√≥’∑’ËÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
‰¥â√∫— √“¬ß“πµ“¡¡“µ√“ ÒÙ (Ò) À√◊Õ (Ú) ·≈â« ‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
ºŸ„â ¥ÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù) À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒÒ °Á„ÀâÀ«— Àπâ“ «à π√“™°“√ À√◊ÕºŸÕâ ”π«¬°“√
”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù) À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒÒ ·µà∂â“‡ªìπ°√≥’∑’Ë‰¥â¡’
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°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“¥—ß°≈à“« À√◊Õ¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß °√≥’§«“¡º‘¥«‘π—¬
Õ¬à“ß√â“¬·√ß‰«â·≈â« „Àâ àß‡√◊ËÕß„Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’æ‘®“√≥“
„π°√≥’∑®’Ë –µâÕß ß—Ë „Àâº∂Ÿâ °Ÿ ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°√“™°“√°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√„Àâπ”¡“µ√“ ÒÛ ¡“„™â∫ß— §—∫
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
‡¡◊ÕË ºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“‰¥â ß—Ë „Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√À√◊Õ¥”‡π‘π°“√
µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù) À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒÒ „Àâ√“¬ß“π‰ª¬—ß °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
µ“¡√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√√“¬ß“π‡°’¬Ë «°—∫°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— ·≈–°“√ÕÕ°®“°√“™°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ÒÒ˜ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬À√◊Õ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√„π‡√◊ÕË ß„¥‰ª·≈â« ∂â“ °.§.». æ‘®“√≥“‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√∑’®Ë –µâÕß Õ∫ «π„À¡à
À√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡‡ªìπ∏√√¡ À√◊Õ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈ „ÀâÀπà«¬ß“π
°“√»÷°…“ªØ‘∫µ— °‘ “√µ“¡À¡«¥π’È À√◊Õµ“¡¡“µ√“ Ù˘ À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ıˆ «√√§ Õß À√◊Õ«√√§ “¡
À√◊Õ«√√§Àâ“ ‚¥¬∂Ÿ°µâÕß·≈–‡À¡“– ¡µ“¡§«“¡‡ªìπ∏√√¡ °Á„Àâ °.§.». ¡’Õ”π“® Õ∫ «π„À¡à À√◊Õ Õ∫ «π
‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ Òı ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√„Àâ Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π
‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ àßª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â·µàßµ—Èß‰«â‡¥‘¡
∑”°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ‡æ◊ËÕ„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“ À√◊Õµà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑”°“√ Õ∫ «π·∑π„π‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°√≥’µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù)
·≈–¡“µ√“ ÒÒÒ „Àâπ”À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√‡°’¬Ë «°—∫°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§À° ¡“„™â∫ß— §—∫
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ ÒÒ¯ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‚Õπ¡“®“°æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ «à π∑âÕß∂‘πË À√◊Õ¢â“√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ı¯ ºŸ„â ¥¡’°√≥’∑’Ë ¡§«√
„ÀâÕÕ°®“°ß“πÀ√◊ÕÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ «à π∑âÕß∂‘πË À√◊Õ°ÆÀ¡“¬
‡°’¬Ë «°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√π—πÈ Õ¬Ÿ°à Õà π«—π‚Õπ¡“∫√√®ÿ „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸπâ π—È ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µ“¡À¡«¥π’È À√◊Õµ“¡¡“µ√“ Ù˘ ‰¥â ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
·µà∂“â ‡ªìπ‡√◊ÕË ß∑’ÕË ¬Ÿ„à π√–À«à“ß°“√ ∫◊ «πÀ√◊Õ Õ∫ «π¢Õß∑“ßºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“‡¥‘¡°àÕπ«—π‚Õπ°Á„Àâ ∫◊ «π
À√◊Õ Õ∫ «πµàÕ‰ª®π‡ √Á® ·≈â« àß‡√◊ËÕß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
ºŸπâ π—È æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªµ“¡À¡«¥π’ÀÈ √◊Õ¡“µ√“ Ù˘ ·≈â«·µà°√≥’ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·≈–„π°√≥’∑®’Ë –µâÕß
—Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√ „Àâª√—∫∫∑°√≥’„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√π—Èπ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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¡“µ√“ ÒÒ˘ ¿“¬„µâ∫ß— §—∫À¡«¥ ˜ ·≈–À¡«¥ ˘ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
Õ“®∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ„π°√≥’Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ‰¥â
¡“µ√“ ÒÚ °“√ÕÕ°®“°√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πµ”·Àπàß
´÷ßË ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—ßÈ „Àâπ”§«“¡°√“∫∫—ß§¡∑Ÿ≈‡æ◊ÕË ∑√ß∑√“∫ ‡«âπ·µà°“√ÕÕ°®“°
√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ò˜ (Ò)
À¡«¥ ˘
°“√Õÿ∑∏√≥å·≈–°“√√âÕß∑ÿ°¢å
¡“µ√“ ÒÚÒ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥∂Ÿ° ß—Ë ≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ
À√◊Õ≈¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ „Àâ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—Èß À√◊Õ
°.§.». ·≈â«·µà°√≥’ ¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß
¡“µ√“ ÒÚÚ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° ‰≈àÕÕ°
À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√ „Àâ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢å ·≈â«·µà°√≥’ µàÕ °.§.». ¿“¬„π “¡ ‘∫«—π
π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß ·≈–„Àâ °.§.». æ‘®“√≥“„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—π
¡“µ√“ ÒÚÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‡ÀÁπ«à“µπ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ªìπ∏√√¡
À√◊Õ¡’§«“¡§—∫¢âÕß„®‡π◊ÕË ß®“°°“√°√–∑”¢ÕßºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“À√◊Õ°“√·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑“ß«‘π¬—
„ÀâºπŸâ π—È ¡’ ∑‘ ∏‘√Õâ ß∑ÿ°¢åµÕà Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—ßÈ À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’
¡“µ√“ ÒÚÙ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√Õÿ∑∏√≥å·≈–æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å ·≈–
°“√√âÕß∑ÿ°¢å·≈–æ‘®“√≥“√âÕß∑ÿ°¢å µ“¡¡“µ√“ ÒÚÒ ¡“µ√“ ÒÚÚ ·≈–¡“µ√“ ÒÚÛ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
„π°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢å ‡¡◊ÕË Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ À√◊Õ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.».
µ—Èß À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’ ‰¥â¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ —ËßÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘
‰ªµ“¡π—Èπ
„π°√≥’∑’Ë —Ëß„ÀâºŸâÕÿ∑∏√≥åÀ√◊ÕºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√ „Àâπ”¡“µ√“ ÒÛ ¡“„™â∫—ß§—∫
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ ÒÚı ‡¡◊ÕË Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ À√◊Õ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—ßÈ À√◊Õ °.§.».
·≈â«·µà°√≥’ ‰¥â«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢åµ“¡¡“µ√“ ÒÚÒ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÚÚ ·≈â« ¢â“√“™°“√§√Ÿ
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·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸ„â ¥‡ÀÁπ«à“µπ‰¡à‰¥â√∫— §«“¡‡ªìπ∏√√¡ À√◊Õ°√≥’∑¡’Ë ‰‘ ¥â∫≠
— ≠—µ„‘ Àâ¡’ ∑‘ ∏‘Õ∑ÿ ∏√≥å
À√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢åµ“¡À¡«¥π’È ºŸâπ—Èπ¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–øÑÕß√âÕß§¥’µàÕ»“≈ª°§√Õß‰¥â¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß»“≈ª°§√Õß·≈–«‘∏’æ‘®“√≥“§¥’ª°§√Õß
‡¡◊ËÕ»“≈ª°§√Õß¡’§”æ‘æ“°…“À√◊Õ§” —Ëß‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¥”‡π‘π°“√·°â‰¢
§” ß—Ë ‰ªµ“¡π—πÈ
¡“µ√“ ÒÚˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‚Õπ¡“®“°æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ¢â“√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ı¯ ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß
≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬Õ¬Ÿà°àÕπ«—π‚Õπ¡“∫√√®ÿ·≈–ºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å‰¥âµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√
ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë‚Õπ¡“ ·µà¬—ß¡‘‰¥â
„™â ∑‘ ∏‘Õ∑ÿ ∏√≥åµ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«°Á„ÀâºπŸâ π—È ¡’ ∑‘ ∏‘Õ∑ÿ ∏√≥åµ“¡À¡«¥π’‰È ¥â ·µà∂“â ºŸπâ π—È ‰¥â„™â ∑‘ ∏‘Õ∑ÿ ∏√≥å
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
¢Õß¢â“√“™°“√∑’‚Ë Õπ¡“‰«â·≈â« ·≈–„π«—π∑’ºË πŸâ π—È ‰¥â‚Õπ¡“∫√√®ÿ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¬—ß‰¡à·≈â«‡ √Á® °Á„Àâ àß‡√◊ËÕß„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ÒÚÒ ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“
Õÿ∑∏√≥å
∫∑‡©æ“–°“≈
¡“µ√“ ÒÚ˜ „π√–À«à“ß∑’¬Ë ß— ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ °.§.». „Àâ °.§. µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫
¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ °.§.». µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑—Èßπ’È ®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—Èß
°.§.». ™—«Ë §√“« ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“™—«Ë §√“«µ“¡¡“µ√“ ÒÚ¯ ·µàµÕâ ß‰¡à‡°‘π “¡ ∫‘ «—π
π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
„Àâ °.§. ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ °.§.». µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
À√◊Õ Õ.°.§.». Õ◊Ëπ∑’Ë®”‡ªìπ„π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬ „π°“√∑”Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«
Õ“®·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘® ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë·∑π°Á‰¥â
„π°√≥’∑º’Ë ∑Ÿâ ¥’Ë ”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√„π °.§. «à“ß≈ß „Àâ °.§. µ“¡«√√§Àπ÷ßË ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√
∑’‡Ë À≈◊ÕÕ¬Ÿà ‡«âπ·µà®–¡’®”π«π°√√¡°“√‡À≈◊Õ‰¡à∂ß÷ °÷ßË Àπ÷ßË ¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ßÈ À¡¥ „Àâ√∞— ¡πµ√’·µàßµ—ßÈ
∫ÿ§§≈∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‡ªìπ°√√¡°“√„π °.§. ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®π§√∫®”π«π °.§. µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫
¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„π«√√§Àπ÷Ëß
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¡“µ√“ ÒÚ¯ „Àâ °.§. ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë °.§.». µ“¡¡“µ√“ ÒÚ˜ ¥”‡π‘π°“√ √√À“∫ÿ§§≈
∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß‡ªìπ °.§.». ™—Ë«§√“« ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
™—«Ë §√“«∑ÿ°æ◊πÈ ∑’Ë ∑—ßÈ π’È °“√ √√À“√“¬™◊ÕË ∫ÿ§§≈‡æ◊ÕË ·µàßµ—ßÈ ¥—ß°≈à“«„Àâ§”π÷ß∂÷ßÕß§åª√–°Õ∫¢Õß °.§.».
·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬ ‡«âπ·µà°√≥’¡’§«“¡®”‡ªìπ®–µâÕß·µàßµ—Èß
‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë™—Ë«§√“«
„Àâ °.§.». ™—«Ë §√“«¡’Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë ™àπ‡¥’¬«°—∫ °.§.». µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ·≈–„Àâ¡À’ πâ“∑’Ë
®—¥∑”°Æ °.§.». µ“¡¡“µ√“ ˜ «√√§ Õß ·≈–¡“µ√“ ÚÒ «√√§ “¡·≈–«√√§ ’Ë √«¡∑—Èß¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ
‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ °.§.». ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
„Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“™—«Ë §√“«¡’Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë ™àπ‡¥’¬«°—∫ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». ™—Ë«§√“«¡Õ∫À¡“¬
„Àâ °.§.». ™—Ë«§√“« ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“™—Ë«§√“« ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß
ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’®Ë π°«à“®–¡’ °.§.». ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ·µàµÕâ ß‰¡à‡°‘π
Àπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
¡“µ√“ ÒÚ˘ Àπà«¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“„¥∑’Ë‰¥â¡’°“√°”Àπ¥‰«âµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫
¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡«âπ·µà°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ À√◊Õ °.§.». ®–°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
¡“µ√“ ÒÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ∑’Ë
¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¥”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊Õ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
„π√–À«à“ß °.§.». ¬—ß¡‘‰¥â°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’¡Ë «’ ∑‘ ¬∞“π–µ“¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ
´÷ßË ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿ‡à ¥‘¡¡’ ∑‘ ∏‘‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß µ≈Õ¥®π¡’ ∑‘ ∏‘Õπ◊Ë Ê µ“¡∑’‡Ë §¬¡’ ∑‘ ∏‘Õ ¬Ÿà
µ“¡°ÆÀ¡“¬‡¥‘¡À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ªæ≈“ß°àÕπ
„π°√≥’∑’Ë °.§.». °”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–µ“¡«√√§ Õß·≈â« ·µà¬—ß¡‘‰¥â
°”Àπ¥∫—≠™’Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– À√◊Õ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ Õ¥§≈â Õ ß°— ∫ °“√°”Àπ¥µ”·Àπà ß ·≈–«‘ ∑ ¬∞“π–¢Õß¢â “ √“™°“√§√Ÿ · ≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È „Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ
·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß∑’Ë„™â∫—ß§—∫
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Õ¬Ÿà‰ªæ≈“ß°àÕπ ∑—Èßπ’È °“√°”Àπ¥„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ”·Àπàß„¥‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ
√–¥—∫„¥ À√◊Õ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß√–¥—∫„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ „π°√≥’π’È∂â“µ”·Àπàß„¥
‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë‰¥â√—∫‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß
¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“« ”À√—∫°“√‡∑’¬∫µ”·Àπàß«‘∑¬∞“π–„¥ „Àâ‰¥â√—∫‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß
Õ—µ√“„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
„Àâ¢“â √“™°“√§√Ÿ´ß÷Ë ß— °—¥°√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’¬Ë «·≈–°’Ã“ À√◊Õ°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ·≈â«·µà°√≥’
‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ·≈–„Àâπ”§«“¡„π«√√§Àπ÷ßË «√√§ Õß
·≈–«√√§ “¡¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ∑—Èßπ’È „Àâ°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“¥—ß°≈à“«‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ÒÛÒ ºŸ„â ¥‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ
æ.». ÚıÛı —ß°—¥ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π„¥„π°√–∑√«ß Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
„Àâ‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠µàÕ‰ª ·µà∂â“µàÕ¡“‰¥â¡’°“√°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“ππ—Èπ
‡ªìπÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“À√◊Õ‡ªìπ «à π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’ÕË ¬Ÿ„à π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
„Àâ∂Õ◊ «à“ºŸπâ π—È ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ·≈–„Àâ¡µ’ ”·Àπàßµ“¡∑’Ë
°.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ÒÛÚ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’°“√µ√“°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬Ÿà
„π ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø ·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ
„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ „Àâ∂◊Õ«à“∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ÒÛÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„Àâ °.§.». µ—Èß Õ.°.§.». «‘ “¡—≠ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“ ´÷ßË ªØ‘∫µ— ß‘ “π„π ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààßµ“¡«√√§Àπ÷ßË ∑—ßÈ π’È „Àâ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠¡’Õ”π“®
Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡«âπ·µà °.§.». ®–°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
¡“µ√“ ÒÛÛ „π√–À«à“ß∑’¬Ë ß— ¡‘‰¥âµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“ À√◊Õ °.§.». ¬—ß¡‘‰¥âÕÕ°°Æ ¢âÕ∫—ß§—∫
√–‡∫’¬∫ À√◊Õ®—¥∑”¡“µ√∞“πµ”·Àπàß «‘∑¬∞“π– À√◊Õ°”Àπ¥°√≥’„¥‡æ◊ÕË ªØ‘∫µ— °‘ “√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È
„Àâπ”æ√–√“™°ƒ…Æ’°“ °Æ °.æ. °Æ °.§. ¡µ‘ °.æ. ¡µ‘ °.§. ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ √–‡∫’¬∫ ¡“µ√∞“π°”Àπ¥
µ”·Àπàß À√◊Õ°√≥’∑’Ë °.§. À√◊Õ °.æ. °”Àπ¥‰«â·≈â« ´÷Ëß„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà‡¥‘¡¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ °.§.». ¡’Õ”π“®«‘π‘®©—¬™’È¢“¥
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„π°√≥’∑’Ë°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕß„¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°Æ °.§.». ∂â“¬—ß
¡‘‰¥â¡°’ Æ °.§.». „π‡√◊ÕË ßπ—πÈ ·≈–‰¡àÕ“®π”§«“¡„π«√√§Àπ÷ßË ¡“„™â∫ß— §—∫‰¥â „Àâ °.§.». ™—«Ë §√“« ´÷ßË ∑”Àπâ“∑’Ë
°.§.». ¡’¡µ‘°”Àπ¥°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‡æ◊ËÕ„™â∫—ß§—∫‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«‰¥â
¡“µ√“ ÒÛÙ ¢â“√“™°“√§√ŸÀ√◊Õ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ºŸ„â ¥∑’‡Ë ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ¡’È °’ √≥’°√–∑”º‘¥«‘π¬— À√◊Õ¡’°√≥’∑’Ë ¡§«√„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√Õ¬Ÿ°à Õà π
«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ¡’Õ”π“® ß—Ë ≈ß‚∑…ºŸπâ π—È À√◊Õ ß—Ë „Àâ
ºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√ŸÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√
æ≈‡√◊Õπ ·≈â«·µà°√≥’ ∑’Ë„™âÕ¬Ÿà¢≥–π—Èπ à«π°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ≈ß‚∑…À√◊Õ
„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡«âπ·µà
(Ò) °√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â —Ëß„Àâ Õ∫ «π‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ‰ª·≈â«
°àÕπ«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ·≈–¬—ß Õ∫ «π‰¡à·≈â«‡ √Á® °Á„Àâ Õ∫ «πµ“¡°ÆÀ¡“¬π—ÈπµàÕ‰ª
®π°«à“®–·≈â«‡ √Á®
(Ú) „π°√≥’∑¡’Ë °’ “√ Õ∫ «πÀ√◊Õæ‘®“√≥“‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’„Ë ™âÕ¬Ÿ„à π¢≥–π—πÈ ‡ √Á®‰ª·≈â«
°àÕπ«—π∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È ™â∫ß— §—∫ „Àâ∂Õ◊ «à“°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ°“√æ‘®“√≥“π—πÈ ·≈â«·µà°√≥’ ‡ªìπÕ—π„™â‰¥â
(Û) °√≥’∑’Ë‰¥â¡’°“√√“¬ß“πÀ√◊Õ àß‡√◊ËÕßÀ√◊Õ àß ”π«π‡ πÕ„Àâ Õ.°.§. °√¡ ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë
Õ.°.æ. °√–∑√«ß À√◊Õ Õ.°.æ. °√–∑√«ß ·≈â«·µà°√≥’ æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’„Ë ™âÕ¬Ÿ„à π¢≥–π—πÈ
·≈– Õ.°.§. °√¡ ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.æ. °√–∑√«ß À√◊Õ Õ.°.æ. °√–∑√«ß æ‘®“√≥“‡√◊ËÕßπ—Èπ¬—ß‰¡à·≈â«‡ √Á®
°Á„Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—Èß À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’ æ‘®“√≥“
µàÕ‰ª®π°«à“®–·≈â«‡ √Á®
¡“µ√“ ÒÛı ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‚Õπ¡“®“°æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ¢â“√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡¡“µ√“ ı¯ °àÕπ«—π∑’Ë
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬À√◊Õ¡’°√≥’∑’Ë ¡§«√„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√À√◊ÕÕÕ°®“°ß“π
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
¢Õß¢â“√“™°“√π—Èπ Õ¬Ÿà°àÕπ«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·°àºŸâπ—ÈπÀ√◊Õ¥”‡π‘π°“√„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‰¥â ∑—Èßπ’È „Àâπ”¡“µ√“ Òˆ
·≈–¡“µ√“ ÒÒ¯ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ ÒÛˆ ºŸâ „ ¥∂Ÿ ° ≈ß‚∑…µ“¡æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ √ –‡∫’ ¬ ∫¢â “ √“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ
À√◊Õæ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.». ÚıÛı À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ÒÛı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È
„ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å‰¥âµ“¡¡“µ√“ ÒÚÒ À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ÒÚÚ ·≈â«·µà°√≥’

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

Àπâ“ 73
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

¡“µ√“ ÒÛ˜ ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÙÛ À√◊Õ¡“µ√“ ıˆ ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÒ˜ ¡“µ√“ ÒÒ¯ ¡“µ√“ ÒÒ˘
¡“µ√“ ÒÚ ¡“µ√“ ÒÚÒ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÚˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ
æ.». ÚıÛı ´÷ßË π”¡“„™â∫ß— §—∫·°à¢“â √“™°“√§√Ÿ‚¥¬Õπÿ‚≈¡ À√◊ÕºŸ´â ß÷Ë ∂Ÿ° ß—Ë „ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.». ÚıÛı À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ÒÛı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ¡’
‘∑∏‘√âÕß∑ÿ°¢å‰¥âµ“¡¡“µ√“ ÒÚÚ
¡“µ√“ ÒÛ¯ °“√„¥Õ¬Ÿà √ –À«à “ ß¥”‡π‘ π °“√µ“¡æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ √ –‡∫’ ¬ ∫¢â “ √“™°“√§√Ÿ
æ.». ÚıÚÛ À√◊Õµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ
‡©æ“–°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ„π ß— °—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’¬Ë «
·≈–°’Ã“ ·≈–°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ °“√¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ”À√—∫°“√π—Èπ
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ÒÛ˘ °“√„¥∑’‡Ë §¬¥”‡π‘π°“√‰¥âµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ
À√◊Õµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ °àÕπ«—π„™â∫—ß§—∫
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡‘‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª‰¥âª√–°“√„¥ „Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ∑—Èßπ’È ‚¥¬‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ÒÙ „π°√≥’∑’Ë °.§. µ—Èß Õ.°.§. «‘ “¡—≠ ·≈– Õ.°.§. «‘ “¡—≠‡©æ“–°‘®¢÷ÈπªØ‘∫—µ‘
Àπâ“∑’Ë„¥Ê ·∑π °.§. µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ „Àâ Õ.°.§. «‘ “¡—≠
À√◊Õ Õ.°.§. «‘ “¡—≠‡©æ“–°‘®π—Èπ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë °.§. ¡Õ∫À¡“¬µàÕ‰ª ®π°«à“°√≥’®–·≈â«‡ √Á®
‡«âπ·µà °.§.». ®–°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
«‘…≥ÿ ‡§√◊Õß“¡
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ©‘ ∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ÕË ß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ
‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√®—¥√–∫∫¢â“√“™°“√§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¢÷Èπ„À¡à µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ˜
‚¥¬‡©æ“–„π¡“µ√“ ıÙ ‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’Õß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
‚¥¬„Àâ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑—ßÈ ¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞·≈–√–¥—∫‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
‡ªìπ¢â“√“™°“√„π ß— °—¥Õß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√°√–®“¬
Õ”π“®°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ Ÿà à«π√“™°“√∑’Ë∫√‘À“√·≈–®—¥°“√»÷°…“ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ ®÷ß‡ÀÁπ§«√
°”Àπ¥„Àâ∫ÿ§≈“°√∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë¥â“π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ —ß°—¥Õ¬Ÿà„πÕß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡¥’¬«°—π
·≈–‚¥¬∑’ËÕß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈·≈–√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫
¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ∑’Ë„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ¡’À≈—°°“√∑’Ë‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÙÚ ∑’„Ë Àâ¬¥÷ À≈—°°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ‡Ÿà ¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“Õ’°∑—ßÈ ‰¡à Õ¥§≈âÕß
°—∫À≈—°°“√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√ ¡§«√¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¢÷πÈ „À¡à
·∑πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ‡Õ°¿“æ∑“ß¥â“ππ‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ § §≈
¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ ให ต ราพระราชบั ญญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํา แนะนํ า และยิ น ยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๓) (๔) และ (๕) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

“(๓) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแ ก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิ ก าร ก.ค.ศ.
และเลขาธิการคุรุสภา
(๔) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนเก า คนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย
ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร ดานการศึกษาพิเศษ ดานการบริหารธุรกิจ
หรือดานเศรษฐศาสตร ดานการผลิตและพัฒนาครู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดานการบริหาร
จัดการความรูหรือดานการวิจยั และประเมินผล ดานละหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู แ ทนข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง
จํ า นวนเก า คน ประกอบด ว ยผู แ ทนผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจํ า นวนหนึ่ ง คน
ผู แ ทนผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ในหน ว ยงานการศึ ก ษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหกคน โดยใหเลือกจากขาราชการครู
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
จํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๖) ของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“(๖) มิไดเปน ผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูสอนใน
หนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนไดรับเลือก”
มาตรา ๕ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ภายใต บังคั บมาตรา ๑๗ ข าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาจะเป น
กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุ ก รรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา หรือ อนุก รรมการอื่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๔) ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ.
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้ง
การปฏิบัติการดังกลาวไวเปน การชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีม ติเปน ประการใดแลว ใหสวนราชการ
หน ว ยงานการศึก ษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา คณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู มีห น า ที่ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่
การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้น ที่การศึกษานั้น ๆ
ประกอบดวย
(๑) ประธานอนุ ก รรมการซึ่ ง อนุ ก รรมการเลื อ กกั น เองจํ า นวนหนึ่ ง คนโดยเลื อ กจาก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน ไดแ ก ผูแ ทน ก.ค.ศ. และผูแ ทนคุรุสภา
ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา
ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง
(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึ กษา ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง และ
ดานอื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา ดานละหนึ่งคน
(๔) อนุ ก รรมการผู แ ทนข าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาในเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
จํานวนหาคน ไดแ ก ผูแ ทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน
ผูแ ทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และผูแ ทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
อนุ กรรมการตาม (๒) ซึ่ง เปน ผูแ ทน ก.ค.ศ. และอนุก รรมการตาม (๓) ต อ งไมเ ป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตองเปน
สมาชิ ก คุ รุ ส ภาและเป น ผู มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายว า ด ว ยสภาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ทั้ง นี้ อนุก รรมการตาม (๒) และ (๓) ต องไมเป น ผู ดํารงตํา แหน งทางการเมือ ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง
คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา ๒๒ การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใช
บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน ข. ของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา
(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาตามประกาศ
กระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับตําแหนง
การให ได รับ เงิ น เดือ นและเงิน ประจํ าตํา แหนง ให นํา กฎหมายว าด วยระเบี ยบข าราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น”
มาตรา ๙ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

“มาตรา ๔๐ ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ
(ก) อาจารย
(ข) ผูชวยศาสตราจารย
(ค) รองศาสตราจารย
(ง) ศาสตราจารย
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ ให ย กเลิ ก ความใน (๒) และ (๓) ของมาตรา ๕๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาชํานาญการพิเ ศษ ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตําแหน งผูบริหารที่เรียกชื่อ อยางอื่น ตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตําแหนงศึกษานิเทศก
ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตําแหน งซึ่งมี วิท ยฐานะชํ านาญการ ตําแหนงซึ่ง มีวิท ยฐานะชํ านาญการพิ เ ศษ และตําแหนงซึ่ง มี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๖) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง อาจารย ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย ตํ า แหน ง
รองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมโดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
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ทําหนาที่แ ทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไว
เปนอยางอื่น”
มาตรา ๑๒ ให ยกเลิก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๕๖ แห ง พระราชบัญ ญั ติร ะเบี ย บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้น
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ทั้งนี้ การทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการและการเตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ การย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดไปดํ า รงตํ า แหน ง
ในหนวยงานการศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขตพื้นที่การศึกษา
ตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผูประสงคยาย
และผู รั บ ย า ย แล ว แต ก รณี และให ส ถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย และเมื่อ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติแ ลว ใหผู มีอํ านาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป
การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูสั่งยายโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.”
มาตรา ๑๔ ใหย กเลิก ความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๐๔ แห งพระราชบั ญญั ติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) การรายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ไม ร า ยแรงของผู บั ง คั บ บั ญ ชาตั้ ง แต หั ว หน า
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาลงมา เมื่ อผูบังคับบัญชาไดดําเนิน การ
ทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสว นราชการหรื อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
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แลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับรายงานแลว
เห็นวาการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจสั่งงดโทษ
ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําสั่งเดิม หรือดําเนิน การอยางใด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี และหากเห็นวา
กรณี เ ป น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง ก็ ใ ห มี อํ า นาจสั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนได
หรือหากเห็น วาเปน กรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใ หแ จงหรือรายงานไปยังผูบังคับบัญชา
ที่มีอํา นาจหนาที่เ พื่อดํ าเนิน การตามควรแก กรณีต อไป เมื่ อหัวหนาสว นราชการหรือผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ กษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาไดพิ จารณาแลว ใหรายงานไปยังหั วหน า
สวนราชการพิจารณา แตใ นกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับรายงานมีความเห็น ขัดแยงกับมติ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป
(๒) การรายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย อย า งร า ยแรงของผู บั ง คั บ บั ญ ชาตั้ ง แต หั ว หน า
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาลงมา เมื่ อผูบังคับบัญชาไดดําเนิน การ
ทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสว นราชการหรื อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
แลวแตกรณี และเมื่อหัวหนา สวนราชการหรือผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาพิจารณา
ตามอํานาจหนาที่แลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลําดับ”
มาตรา ๑๕ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๒๓
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ.
มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด”
มาตรา ๑๖ ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ น
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และใหดําเนินการแตงตั้ง
หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม ใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแกไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญ ญัตินี้ ภายในหนึ่งร อ ยแปดสิ บวั น
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นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้
ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธี การไดม าและดําเนิ น การเพื่อ ใหไดม าซึ่ งกรรมการ
ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอื่น
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลอง
กับสภาพการณในปจจุบัน ทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชา
และไม มี ประสิ ทธิ ภ าพ สมควรปรั บปรุ งบทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ องดั งกล าวเพื่ อแก ไขป ญหาและอุ ป สรรคนั้ น
อันจะเปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)
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
โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด วยระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

“(๕) กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจํานวน
สิบสองคน ประกอบดวย ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ฝายละหนึ่งคน ผูแ ทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงาน
การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานในเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหาคน ซึ่งเลือกจาก
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จํ า นวนสามคน ข า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาจํานวนหนึ่งคน และขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน
และผูแ ทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน”
มาตรา ๔ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ให มีคณะอนุ กรรมการขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาประจํ าเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เรี ย กโดยย อ ว า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา”
และคณะอนุกรรมการขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” สําหรับแตละเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ในการนี้
ใหถือวาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจํานวนเทาที่มีอยู
(๒) อนุกรรมการโดยตํา แหนงจํา นวนสองคน ไดแ ก ผูแ ทน ก.ค.ศ. และผูแ ทนคุรุสภา
ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา
ดานกฎหมาย หรือดานการเงินการคลัง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

(๓) อนุ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสี่ ค น ซึ่ ง คั ด เลื อ กจากผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ
หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย และดานการเงินการคลัง
ดานละหนึ่งคน
(๔) อนุ ก รรมการผูแ ทนขา ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา แล ว แต ก รณี จํ า นวนสามคน ประกอบด ว ย
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
จํานวนหนึ่งคน”
มาตรา ๕ ใหกรรมการ ก.ค.ศ. ในสวนของกรรมการผูแ ทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
ต อ ไปจนกว า จะได มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการผู แ ทนข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ซึ่ ง ต อ งไม เ กิ น หนึ่ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ช บั ง คั บ
ในการนี้ ใหกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ ก.ค.ศ. ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และมิ ให นั บวาระการดํ ารง
ตําแหนงเปนวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่อง
มาตรา ๖ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ทํ า หน า ที่ เ ป น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ถ า กรณี
มีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานในเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหอนุกรรมการผูนั้น พน จากตําแหนง โดยใหถือวา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในขณะนั้นมีองคประกอบเทาที่เหลืออยู และยังคงทําหนาที่ตอไปจนครบวาระ
แลวจึงดําเนิน การแต งตั้งหรือเลือกตั้งอนุ กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางที่ยังมิไดดําเนิน การใหมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให ก.ค.ศ.
แตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้น คณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหถือวา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

การปฏิบัติหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้น มีผลผูกพันและใชบังคับไดดังเชน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรา ๗ การใดอยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล การดําเนินการ
ทางวินัยและการอุทธรณที่เกี่ยวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้น
จะสมควรดําเนินการประการใด และอยูในอํานาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษา
เปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําใหตองปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการ
บริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาและเขตพื้น ที่การศึก ษามัธยมศึกษา จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบั ญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวั นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย
มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใด
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้
กระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ
ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้น
ออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้ น
ออกจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินยั หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉัยถึงทีส่ ุดหรือ
มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
ความในมาตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง ถู ก สั่ ง ให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๑๐๓”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๐๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๐๒/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติห รื อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่ าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดาเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้น สมควรให้การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

