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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
«à“¥â«¬æπ—°ß“π√“™°“√

æ.». ÚıÙ˜

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∫«π°“√®â“ßß“π¿“§√—∞„π à«π

¢Õß≈Ÿ°®â“ß¢Õß à«π√“™°“√„Àâ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡À¡“– ¡„π°“√„™â

°”≈—ß§π¿“§√—∞·≈–„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¡’§«“¡§≈àÕßµ—«‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

‚¥¬ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√¿“§√—∞·π«„À¡à §≥–√—∞¡πµ√’®÷ß‡ÀÁπ

 ¡§«√„Àâ¡’°“√®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√ ”À√—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ (¯) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ π“¬°√—∞¡πµ√’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬æπ—°ß“π√“™°“√

æ.». ÚıÙ˜é

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜ ‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û  „π√–‡∫’¬∫π’È

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“  §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√æπ—°ß“π√“™°“√

ç à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√

∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ„¥¢Õß√—∞∑’Ë¡’∞“π–‡ªìπ à«π√“™°“√

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß

°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ ‡«âπ·µà√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
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çÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ª≈—¥°√–∑√«ß ª≈—¥∑∫«ß Õ∏‘∫¥’

À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

¢Õß√—∞∑’Ë¡’∞“π–‡ªìπ à«π√“™°“√ ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ«à“®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√

çæπ—°ß“π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫°“√®â“ßµ“¡ —≠≠“®â“ß

‚¥¬‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑π®“°ß∫ª√–¡“≥¢Õß à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæπ—°ß“π¢Õß√—∞

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ°—∫ à«π√“™°“√π—Èπ

ç —≠≠“®â“ßé À¡“¬§«“¡«à“  —≠≠“®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ Ù ∫√√¥“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß À√◊Õ¡µ‘

§≥–√—∞¡πµ√’ ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ¢â“√“™°“√À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ‡ªìπ¢âÕÀâ“¡„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ∂◊Õ«à“æπ—°ß“π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë

µâÕßªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊ÕµâÕßÀâ“¡‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢â“√“™°“√À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¥â«¬

∑—Èßπ’È ‡«âπ·µà‡√◊ËÕß„¥¡’°”Àπ¥‰«â·≈â«‚¥¬‡©æ“–„π√–‡∫’¬∫π’ÈÀ√◊Õµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß —≠≠“®â“ß

À√◊Õ‡ªìπ°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√ª√–°“»°”Àπ¥„Àâæπ—°ß“π√“™°“√ª√–‡¿∑„¥À√◊Õµ”·Àπàß

„π°≈ÿà¡ß“π≈—°…≥–„¥ ‰¥â√—∫¬°‡«âπ‰¡àµâÕßªØ‘∫—µ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢â“√“™°“√À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß

„π∫“ß‡√◊ËÕß‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√

„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√Õ“®°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡

«√√§Àπ÷Ëß‡æ◊ËÕ‡ªìπ¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¢âÕ ı „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

À¡«¥ Ò

æπ—°ß“π√“™°“√

¢âÕ ˆ æπ—°ß“π√“™°“√¡’ Õßª√–‡¿∑ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) æπ—°ß“π√“™°“√∑—Ë«‰ª ‰¥â·°à æπ—°ß“π√“™°“√´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„π≈—°…≥–

‡ªìπß“πª√–®”∑—Ë«‰ª¢Õß à«π√“™°“√„π¥â“πß“π∫√‘°“√ ß“π‡∑§π‘§ ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

ß“π«‘™“™’æ‡©æ“– À√◊Õß“π‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–

(Ú) æπ—°ß“π√“™°“√æ‘‡»… ‰¥â·°à æπ—°ß“π√“™°“√ ÷́ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„π≈—°…≥–

∑’ËµâÕß„™â§«“¡√ŸâÀ√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠ Ÿß¡“°‡ªìπæ‘‡»…‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠

·≈–®”‡ªìπ‡©æ“–‡√◊ËÕß¢Õß à«π√“™°“√ À√◊Õ¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß„™â∫ÿ§§≈„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«

¢âÕ ˜ „π°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√ „Àâ°”Àπ¥µ”·Àπàß

‚¥¬®”·π°‡ªìπ°≈ÿà¡ß“πµ“¡≈—°…≥–ß“π·≈–º≈º≈‘µ¢Õßß“π ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °≈ÿà¡ß“π∫√‘°“√

(Ú) °≈ÿà¡ß“π‡∑§π‘§

(Û) °≈ÿà¡ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

(Ù) °≈ÿà¡ß“π«‘™“™’æ‡©æ“–

(ı) °≈ÿà¡ß“π‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–

(ˆ) °≈ÿà¡ß“π‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…

„π·µà≈–°≈ÿà¡ß“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß §≥–°√√¡°“√Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’°≈ÿà¡ß“π¬àÕ¬

‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫≈—°…≥–ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√‰¥â

°“√°”Àπ¥„Àâæπ—°ß“π√“™°“√ª√–‡¿∑„¥¡’µ”·Àπàß„π°≈ÿà¡ß“π„¥ ·≈–°“√

°”Àπ¥≈—°…≥–ß“π·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“–¢Õß°≈ÿà¡ß“π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß

§≥–°√√¡°“√

 à«π√“™°“√ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ«à“®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√Õ“®°”Àπ¥™◊ËÕµ”·Àπàß„π°≈ÿà¡ß“π

µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°—∫Àπâ“∑’Ë°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√∑’Ë®â“ß‰¥â
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¢âÕ ¯ ºŸâ´÷Ëß®–‰¥â√—∫°“√®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√ µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’

≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬

(Ú) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“ ‘∫·ª¥ªï

(Û) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(Ù) ‰¡à‡ªìπºŸâ¡’°“¬∑ÿææ≈¿“æ®π‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â ‰√â§«“¡ “¡“√∂

À√◊Õ®‘µøíòπ‡øóÕπ‰¡à ¡ª√–°Õ∫ À√◊Õ‡ªìπ‚√§µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ

(ı) ‰¡à‡ªìπºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑“ß°“√‡¡◊Õß °√√¡°“√æ√√§°“√‡¡◊Õß À√◊Õ

‡®â“Àπâ“∑’Ë„πæ√√§°“√‡¡◊Õß

(ˆ) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬µâÕß√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°‡æ√“–°√–∑”

§«“¡º‘¥∑“ßÕ“≠“ ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ

§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(˜) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…„ÀâÕÕ° ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°√“™°“√

√—∞«‘ “À°‘® À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞

(¯) ‰¡à‡ªìπ¢â“√“™°“√À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß à«π√“™°“√ æπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß

Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊Õæπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

(˘) §ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»

°“√ √√À“À√◊Õ°“√‡≈◊Õ° √√∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√ ∑—Èßπ’È µâÕß‡ªìπ‰ª

‡æ◊ËÕ§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ
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§«“¡„π (Ò) ‰¡à„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫æπ—°ß“π√“™°“√™“«µà“ßª√–‡∑»´÷Ëß à«π√“™°“√

®”‡ªìπµâÕß®â“ßµ“¡¢âÕºŸ°æ—πÀ√◊Õµ“¡§«“¡®”‡ªìπ¢Õß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√

„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√§≥–°√√¡°“√Õ“®ª√–°“»°”Àπ¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ≈—°…≥–

µâÕßÀâ“¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ À√◊Õ°”Àπ¥·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘¢Õß à«π√“™°“√„π°“√®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√°”Àπ¥„Àâ¡’æπ—°ß“π√“™°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ ˘ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√‡ªìπ√–¬–‡«≈“ ’Ëªï

‚¥¬„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫‡ªÑ“À¡“¬°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√·≈–·ºπß∫ª√–¡“≥

‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å ∑—Èßπ’È µ“¡·π«∑“ß°“√®—¥°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°”Àπ¥

°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ®–µâÕß‡ πÕ

µàÕ§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â«

„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ§à“„™â®à“¬¥â“π∫ÿ§§≈µ“¡§«“¡®”‡ªìπ

·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È °“√‡∫‘°®à“¬

ß∫ª√–¡“≥„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–‡¿∑√“¬®à“¬∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥ √√µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ  à«π√“™°“√Õ“®¢Õ„Àâ‡ª≈’Ë¬π°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ß

æπ—°ß“π√“™°“√‰¥â ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√ ·≈–·®âß„Àâ ”π—°

ß∫ª√–¡“≥∑√“∫

¢âÕ Ò °“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ° √√∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√„Àâ

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
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„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥®–¢Õ¬°‡«âπÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫°“√ √√À“À√◊Õ°“√

‡≈◊Õ° √√µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ “¡“√∂°√–∑”‰¥â‚¥¬∑”

§«“¡µ°≈ß°—∫§≥–°√√¡°“√

¢âÕ ÒÒ °“√®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√„Àâ°√–∑”‡ªìπ —≠≠“®â“ß‰¡à‡°‘π§√“«≈– ’Ëªï

À√◊Õµ“¡‚§√ß°“√∑’Ë¡’°”Àπ¥‡«≈“‡√‘Ë¡µâπ·≈– ‘Èπ ÿ¥‰«â ‚¥¬Õ“®¡’°“√µàÕ —≠≠“®â“ß‰¥â

∑—Èßπ’È µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√

·∫∫ —≠≠“®â“ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

°“√∑” —≠≠“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸấ ÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

®“°À—«Àπâ“ à«π√“™°“√‡ªìπºŸâ≈ßπ“¡„π —≠≠“®â“ß°—∫ºŸâ‰¥â√—∫°“√ √√À“À√◊Õ°“√‡≈◊Õ° √√

‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√

¢âÕ ÒÚ °“√·µàß°“¬·≈–‡§√◊ËÕß·∫∫ª°µ‘ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥

‡§√◊ËÕß·∫∫æ‘∏’°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¢âÕ ÒÛ «—π‡«≈“°“√∑”ß“π À√◊Õ«‘∏’°“√∑”ß“π„π°√≥’∑’Ë‰¡àµâÕßÕ¬ŸàªØ‘∫—µ‘ß“π

ª√–®” à«π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥ ´÷ËßÕ“®·µ°µà“ß°—π‰¥âµ“¡Àπâ“∑’Ë

¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√„π·µà≈–µ”·Àπàß ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈ ”‡√Á®¢Õßß“π

À¡«¥ Ú

§à“µÕ∫·∑π·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå

¢âÕ ÒÙ Õ—µ√“§à“µÕ∫·∑π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√

ª√–°“»°”Àπ¥
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¢âÕ Ú æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâ„¥‰¡àºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡

¢âÕ Ò˘ „Àâ∂◊Õ«à“ —≠≠“®â“ß¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√ºŸâπ—Èπ ‘Èπ ÿ¥≈ß ‚¥¬„Àâ à«π√“™°“√

·®âß„Àâæπ—°ß“π√“™°“√∑√“∫¿“¬„π‡®Á¥«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫º≈°“√ª√–‡¡‘πº≈

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√ºŸâπ—Èπ

¢âÕ ÚÒ „Àâ à«π√“™°“√√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√ √«¡∑—Èß

ªí≠À“Õÿª √√§À√◊Õ¢âÕ‡ πÕ·π–µàÕ§≥–°√√¡°“√¿“¬„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õß∑ÿ°ªï

À¡«¥ Ù

«‘π—¬·≈–°“√√—°…“«‘π—¬

¢âÕ ÚÚ æπ—°ß“π√“™°“√¡’Àπâ“∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫π’È

µ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥ ·≈–µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π —≠≠“®â“ß ·≈–¡’Àπâ“∑’Ë

µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ÷́Ëß —Ëß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬

·≈–√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√

¢âÕ ÚÛ æπ—°ß“π√“™°“√µâÕß√—°…“«‘π—¬‚¥¬‡§√àß§√—¥µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ

¢âÕÀâ“¡·≈–¢âÕªØ‘∫—µ‘∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥

æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¢âÕÀâ“¡À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕªØ‘∫—µ‘µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ°√–∑”º‘¥«‘π—¬®–µâÕß‰¥â√—∫‚∑…∑“ß«‘π—¬

¢âÕ ÚÙ °“√°√–∑”§«“¡º‘¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È ∂◊Õ«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(Ò) °√–∑”§«“¡º‘¥∞“π∑ÿ®√‘µµàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√
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(Ú) ®ß„®‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë

∑“ß√“™°“√°”Àπ¥„ÀâªØ‘∫—µ‘®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(Û) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‚¥¬ª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡

‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(Ù) ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π —≠≠“ À√◊Õ¢—¥§” —ËßÀ√◊ÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß

‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡¢âÕ ÚÚ ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫

§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(ı) ª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(ˆ) ≈–∑‘ÈßÀ√◊Õ∑Õ¥∑‘Èß°“√∑”ß“π‡ªìπ‡«≈“µ‘¥µàÕ°—π‡°‘π°«à“‡®Á¥«—π  ”À√—∫

µ”·Àπàß∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥«—π‡«≈“°“√¡“∑”ß“π

(˜) ≈–∑‘ÈßÀ√◊Õ∑Õ¥∑‘Èß°“√∑”ß“π®π∑”„Àâß“π‰¡à·≈â«‡ √Á®µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß  ”À√—∫µ”·Àπàß∑’Ë à«π√“™°“√

°”Àπ¥°“√∑”ß“πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

(¯) ª√–æƒµ‘™—Ë«Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊Õ°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“‚¥¬¡’§”æ‘æ“°…“

∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°À√◊ÕÀπ—°°«à“‚∑…®”§ÿ°

(˘) °“√°√–∑”Õ◊Ëπ„¥∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¢âÕ Úı ‡¡◊ËÕ¡’°√≥’∑’Ëæπ—°ß“π√“™°“√∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π‚¥¬‡√Á«

·≈–µâÕß„Àâ‚Õ°“ æπ—°ß“π√“™°“√∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“™’È·®ß·≈–· ¥ßæ¬“πÀ≈—°∞“π

‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ∏√√¡ „π°√≥’∑’Ëº≈°“√ Õ∫ «πª√“°Ø«à“æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâπ—Èπ

°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√¡’§” —Ëß‰≈àÕÕ° ·µà∂â“‰¡à¡’

¡Ÿ≈°√–∑”§«“¡º‘¥„Àâ —Ëß¬ÿµ‘‡√◊ËÕß
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√°“√ Õ∫ «πæπ—°ß“π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√

°”Àπ¥

¢âÕ Úˆ „π°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“æπ—°ß“π√“™°“√°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬‰¡à√â“¬·√ß

µ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥ „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ —Ëß≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å µ—¥‡ß‘π

§à“µÕ∫·∑π À√◊Õ≈¥¢—Èπ‡ß‘π§à“µÕ∫·∑π µ“¡§«√·°à°√≥’„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡º‘¥

„π°“√æ‘®“√≥“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

æ‘®“√≥“ Õ∫ «π„Àâ‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–¬ÿµ‘∏√√¡µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

¢âÕ Ú˜ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√Õ“®°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√

∑“ß«‘π—¬·°àæπ—°ß“π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

À¡«¥ ı

°“√ ‘Èπ ÿ¥ —≠≠“®â“ß

¢âÕ Ú¯  —≠≠“®â“ß ‘Èπ ÿ¥≈ß‡¡◊ËÕ

(Ò) §√∫°”Àπ¥µ“¡ —≠≠“®â“ß

(Ú) æπ—°ß“π√“™°“√¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

À√◊Õµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥

(Û) æπ—°ß“π√“™°“√µ“¬

(Ù) ‰¡àºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¢âÕ Ò˘

(ı) æπ—°ß“π√“™°“√∂Ÿ°„ÀâÕÕ° ‡æ√“–°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(ˆ) ‡ÀµÿÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’ÈÀ√◊Õµ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß à«π√“™°“√

À√◊Õµ“¡ —≠≠“®â“ß
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ Ú˘ „π√–À«à“ß —≠≠“®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâ„¥ª√– ß§å®–≈“ÕÕ°®“°°“√

ªØ‘∫—µ‘ß“π „Àâ¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ¢Õ≈“ÕÕ°µàÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë à«π√“™°“√

°”Àπ¥

¢âÕ Û  à«π√“™°“√Õ“®∫Õ°‡≈‘° —≠≠“®â“ß°—∫æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâ„¥°àÕπ

§√∫°”Àπ¥µ“¡ —≠≠“®â“ß‰¥â ‚¥¬‰¡àµâÕß∫Õ°°≈à“«≈à«ßÀπâ“ ·≈–‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæπ—°ß“π

√“™°“√®–‡√’¬°√âÕß§à“µÕ∫·∑π°“√‡≈‘° —≠≠“®â“ß‰¥â ‡«âπ·µà à«π√“™°“√®–°”Àπ¥

„Àâ„π°√≥’„¥‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑π°“√ÕÕ°®“°ß“π‚¥¬‰¡à¡’§«“¡º‘¥‰«â

¢âÕ ÛÒ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·Ààß∑“ß√“™°“√  à«π√“™°“√Õ“® —Ëß„Àâæπ—°ß“π√“™°“√

‰ªªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ®“°‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π —≠≠“®â“ß‰¥â ‚¥¬‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ

æπ—°ß“π√“™°“√Õâ“ß¢Õ‡≈‘° —≠≠“®â“ßÀ√◊Õ‡√’¬°√âÕßª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π„¥Ê „π°“√π’È

 à«π√“™°“√Õ“®°”Àπ¥„Àâ§à“≈à«ß‡«≈“À√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ◊Ëπ®“°°“√ —Ëß„Àâ‰ªªØ‘∫—µ‘ß“π

¥—ß°≈à“«°Á‰¥â

¢âÕ ÛÚ „π°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈„¥æâπ®“°°“√‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√·≈â« À“°„π°“√

ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ„π√–À«à“ß∑’Ë‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

·°à à«π√“™°“√ „Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«µâÕß√—∫º‘¥™Õ∫„π§«“¡‡ ’¬À“¬¥—ß°≈à“« ‡«âπ·µà

§«“¡‡ ’¬À“¬π—Èπ‡°‘¥®“°‡Àµÿ ÿ¥«‘ —¬ „π°“√π’È à«π√“™°“√Õ“®À—°§à“µÕ∫·∑πÀ√◊Õ

‡ß‘πÕ◊Ëπ„¥∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ®–‰¥â√—∫®“° à«π√“™°“√‰«â‡æ◊ËÕ™”√–§à“§«“¡‡ ’¬À“¬¥—ß°≈à“«°Á‰¥â

¢âÕ ÛÛ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√Õ“®°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√

‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈‘° —≠≠“®â“ßµ“¡À¡«¥π’È ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√

ªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â
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À¡«¥ ˆ

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√æπ—°ß“π√“™°“√

¢âÕ ÛÙ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß‡√’¬°«à“ ç§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√æπ—°ß“π

√“™°“√é ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç§æ√.é ª√–°Õ∫¥â«¬√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’À√◊Õ√—∞¡πµ√’´÷Ëß

π“¬°√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√

æ≈‡√◊Õπ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

·Ààß™“µ‘ ‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡ Õ—¬°“√ Ÿß ÿ¥ Õ∏‘∫¥’°√¡∫—≠™’°≈“ß

ºŸâ·∑π°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ºŸâ·∑π°√–∑√«ß°“√§≈—ß ºŸâ·∑π°√–∑√«ß·√ßß“π ºŸâ·∑π

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¡“µ√∞“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ°√√¡°“√

·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«π ’Ë§π ÷́Ëßª√–∏“π°√√¡°“√·µàßµ—Èß®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠

„π “¢“°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈  °ÆÀ¡“¬ ‡»√…∞»“ µ√å ·≈–·√ßß“π —¡æ—π∏å  “¢“

≈–Àπ÷Ëß§π

„ÀâºŸâ·∑π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ·∑π ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈–ºŸâ·∑π°√¡∫—≠™’°≈“ß ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–

ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√

¢âÕ Ûı °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„Àâ¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– Õßªï

°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëßæâπ®“°µ”·ÀπàßÕ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â

¢âÕ Ûˆ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–·≈â« °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

æâπ®“°µ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ
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(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) ª√–∏“π°√√¡°“√„ÀâÕÕ°

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·∑πµ”·Àπàß∑’Ë«à“ßÀ√◊Õ·µàßµ—Èß

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ „ÀâºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß¡’«“√–‡∑à“°—∫«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß

°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¬—ßÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß

¢âÕ Û˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È

(Ò) °”Àπ¥·ºπß“π·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘ √«¡∑—Èß‡ πÕ·π– à«π√“™°“√

„π°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ·°â‰¢√–‡∫’¬∫À√◊Õª√–°“»‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√æπ—°ß“π√“™°“√‡æ◊ËÕ

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

(Ú) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫°“√ √√À“·≈–°“√

‡≈◊Õ° √√∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√ √«¡∑—Èß·∫∫ —≠≠“®â“ß

(Û) °”Àπ¥°≈ÿà¡ß“π·≈–≈—°…≥–ß“π„π°≈ÿà¡ß“π ·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“–¢Õß

°≈ÿà¡ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√

(Ù) „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√∑’Ë à«π√“™°“√‡ πÕ

(ı) °”Àπ¥Õ—µ√“§à“µÕ∫·∑π·≈–«“ß·π«∑“ß°“√°”Àπ¥ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ

¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√

(ˆ) °”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√

(˜) µ’§«“¡·≈–«‘π‘®©—¬ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â∫—ß§—∫√–‡∫’¬∫π’È

(¯) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

(˘) Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’ÈÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ
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¢âÕ Û¯ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ√—∫º‘¥™Õ∫„πß“π∏ÿ√°“√

¢Õß§≥–°√√¡°“√·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ Û˘ „π°√≥’∑’Ë‡√◊ËÕß„¥µ“¡√–‡∫’¬∫π’È°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±åÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘„π‡√◊ËÕß„¥ §≥–°√√¡°“√Õ“®°”Àπ¥„Àâ‡√◊ËÕßπ—ÈπµâÕß°√–∑”

‚¥¬ Õ.°.æ. °√¡ Õß§å°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¢Õß à«π√“™°“√ À√◊Õ„ÀâÀ—«Àπâ“

 à«π√“™°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â

∫∑‡©æ“–°“≈

¢âÕ Ù „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’§≥–°√√¡°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È  „Àâ§≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√ß“π≈Ÿ°®â“ß —≠≠“®â“ßµ“¡§” —Ëß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–π‚¬∫“¬

°”≈—ß§π ¿“§√—∞ ∑’Ë Û/ÚıÙˆ ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π≈Ÿ°®â“ß —≠≠“®â“ß

≈ß«—π∑’Ë Û °—π¬“¬π æ.». ÚıÙˆ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‡ªìπ§≥–°√√¡°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

®π°«à“§≥–°√√¡°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È®–‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë

¢âÕ ÙÒ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√¬—ß®—¥∑”°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√

‰¡à·≈â«‡ √Á® ∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√„π°≈ÿà¡ß“π‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…

„Àâ¥”‡π‘π°“√®â“ß‰¥â„π°√≥’∑’Ë¡’ß∫ª√–¡“≥·≈–‚§√ß°“√·≈â« À√◊Õ ”À√—∫‚§√ß°“√„À¡à

‚¥¬‡ πÕ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘°“√®â“ß

¢âÕ ÙÚ „π°√≥’∑’ËÕ—µ√“≈Ÿ°®â“ßª√–®”«à“ß≈ß·≈–§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬°”≈—ß§π¿“§√—∞°”Àπ¥„Àâ®â“ß‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß™—Ë«§√“«  à«π√“™°“√®–¥”‡π‘π

°“√®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È‰¥âµ—Èß·µàªïß∫ª√–¡“≥ æ.». ÚıÙ¯

‡ªìπµâπ‰ª À√◊Õµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
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¢âÕ ÙÛ „π°√≥’∑’ËÕ—µ√“≈Ÿ°®â“ßª√–®”«à“ß≈ß√–À«à“ßªï „πªïß∫ª√–¡“≥

æ.». ÚıÙ˜ ´÷ËßµâÕß¬ÿ∫‡≈‘°µ”·Àπàßπ—Èπµ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÛ

°—π¬“¬π ÚıÙˆ À“° à«π√“™°“√¬—ß¡’§«“¡®”‡ªìπ·≈–‰¡à„™à°√≥’°“√®â“ß‡À¡“

∫√‘°“√ „Àâ¢ÕÕπÿ¡—µ‘§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“°”Àπ¥„Àâ‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ถนนตวิานนท จังหวัดนนทบุร ี11000 

                                                       3 พฤษภาคม  2549 

เรื่อง  มอบอํานาจการดําเนนิการทางวนัิยพนักงานราชการใหผูวาราชการจังหวัดปฏบิัติราชการแทนและ 
       ขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรยีน  ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวัด 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1.  คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  746/2549 
2.  ขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  วาดวยขอหามและขอปฏิบัติของ 
     พนกังานราชการและการดําเนินการทางวินัยแกพนกังานราชการ  ในสังกัดสํานกังาน 
     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2549 

เพ่ือใหการบรหิารงานบุคคลของพนักงานราชการของหนวยงานในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุขในราชการบริหารสวนภูมภิาคและราชการบรหิารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค  ในเรื่อง
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวนิัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คลองตัว  และสอดคลองกับระเบยีบสํานักนายก-
รัฐมนตรวีาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 

สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  จึงไดมอบอํานาจการดําเนินการทางวินัยพนกังานราชการ
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  746/2549  
และขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยขอหามและขอปฏิบัติของพนักงานราชการและ
การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2549  เพื่อให
สวนราชการในสังกัดไดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดยีวกันตอไป  ดังรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย  1  และ  2 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  และถือปฏิบัติตอไปดวย  จะเปนพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือสํานักบริหารกลาง 
กลุมบริหารงานบุคคล 
โทร.  0  2590  1349,  1350 
โทรสาร  0  2590  1424 
http://203.157.19.94/person/indexhome.htm 

หมายเหตุ  สําเนาหนังสือสงโรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลทั่วไป  และราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยู 
     ในสวนภมูิภาค 

 



 
คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่   746/2549 
เร่ือง   มอบอํานาจการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการใหผูวาราชการจังหวัด  

               ปฏิบัติราชการแทน 
--------------------- 

 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการของหนวยงานในสังกัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหาร 
สวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึงเห็นควรมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ 
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกลาว 
   
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ขอ 11 และขอ 23 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
 
  ขอ  1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง 
การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ ดังตอไปนี้ 

(1) การแตงตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
(2) การแตงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไมรายแรง 
(3) การแตงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
(4) การลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
(5) การลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 

 
  ขอ  2  การมอบอํานาจตามคําส่ังน้ี 

(1) เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะพนักงานราชการและงาน 
ที่อยูในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

(2) การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ 
/2… 



 
-2- 

 
(2.1) กรณีถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑ และวิธีการตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวน
พิจารณาขาราชการโดยอนุโลม   
           (2.2)  กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหดําเนินการ
ตามวิธีการกอนดําเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยไมรายแรงตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที ่นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 โดยอนุโลม 
 
  ขอ 3  การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ ใหผูรับมอบอํานาจ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่สํานักงาน ก.พ. 
กระทรวงการคลัง หรือสํานักงบประมาณกําหนดโดยเครงครัด 
 
  ขอ 4  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ  1  ให
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ตามมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534 ให
กระทําไดโดยถือวาปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2549 
      

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขอกําหนดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยขอหามและขอปฏบัิติของพนักงานราชการ 
และการดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 
------------------------- 

 

  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานวินัย และการรักษาวินัยของพนักงาน- 
ราชการมีความเหมาะสม สอดคลองกับระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน- 
ราชการ และการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของพนักงานราชการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จึงเห็นควรกําหนดขอหาม และขอปฏิบัติตลอดจน การดําเนินการทางวินัย 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 23 วรรคหนึ่ง ขอ 24 (9) ขอ 25 วรรคสอง และ 
ขอ 26 วรรคสอง ของระเบียบสํานักสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกขอกําหนด ดังน้ี 
 

  ขอ  1  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัด ตามที่สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติ ดงัน้ี 

(1) ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม  
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ 
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

(3) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส 
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการและตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

(4) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดใหปฏิบัติ โดยไมใหเสียหายแกทางราชการ 

(5) ตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ 
เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิด 
แกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
          /2… 



-2- 
 

(6) ตองรักษาความลับของทางราชการ 
(7) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการ 

โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวา
การปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกทางราชการจะเสนอความเห็นทันทีเพื่อใหผูบังคับ 
บัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได และเมือ่เสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(8) ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับ 
บัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผู ส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาต 
เปนพิเศษชั่วครั้งคราว 

(9) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด 
ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

(10) ตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
(11) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ 

ราชการมิได 
(12) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใด 

ที่เปนการกล่ันแกลงกัน และตองชวยเหลือในการปฏิบัติราชการและผูรวมปฏิบัติราชการ 
(13) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ 

สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความ
สุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 

(14) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนง 
อื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

(15) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทาง 
ราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 

(16) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง 
หนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติเส่ือมเสีย 
 
  ขอ  2  การกระทําความผิดของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ตามขอ 24 (9) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 
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(1) การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย 
แกราชการอยางรายแรง 

(2) การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาหรือรายงานโดยปกปดขอความ 
ซึ่งควรตองแจงอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(3) การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
อยางรายแรง 
 

  ขอ  3  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการ และมีอํานาจตีความและ 
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2549 
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