
Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

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

æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Û °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙˆ

‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

æ.». ÚıÙˆé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°

(Ò) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ.». ÚıÚ

(Ú) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛ˜

(Û) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“ æ.». ÚıÚÛ

(Ù) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛı

(ı) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı



Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

∫√√¥“°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ„π à«π∑’Ë¡’∫—≠≠—µ‘‰«â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ´÷Ëß¢—¥

À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·∑π

¡“µ√“ Ù „Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

¡“„™â∫—ß§—∫·°à°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ‡«âπ·µà„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

¡“µ√“ ı °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡

¡“µ√“ ˆ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¥—ßπ’È

(Ò) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß

(Ú) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Û) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

¡“µ√“ ˜ °“√°”Àπ¥µ”·Àπàß·≈–Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ§”π÷ß∂÷ß

§ÿ≥«ÿ≤‘ ª√– ∫°“√≥å ¡“µ√∞“π«‘™“™’æ ≈—°…≥–Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õßß“π ·≈â«·µà°√≥’

°“√∫√√®ÿ·≈–°“√·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√µà“ßÊ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√π—Èπ

¡“µ√“ ¯ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’

Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È √«¡∑—Èß„Àâ¡’Õ”π“®µ’§«“¡

·≈–«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ªí≠À“Õ—π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊ÕÀπà«¬ß“πµà“ßÊ

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π∫∑‡©æ“–°“≈¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

À¡«¥ Ò

°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß

 à«π∑’Ë Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

¡“µ√“ ˘ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

(Ú)  à«π√“™°“√∑’Ë¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√



Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¡“µ√“ Ò °“√·∫àß à«π√“™°“√„π à«π°≈“ß¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È ‚¥¬„Àâ¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’

(Ú)  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

(Û)  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

(Ù)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(ı)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

(ˆ)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

 à«π√“™°“√µ“¡ (Ú) (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈·≈–‡ªìπ°√¡µ“¡

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

¡“µ√“ ÒÒ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ò „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß

·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«

¡“µ√“ ÒÚ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√

·≈–°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π„π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫

π‚¬∫“¬∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ß‰«âµàÕ√—∞ ¿“ À√◊Õ∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥À√◊ÕÕπÿ¡—µ‘ ‚¥¬®–„Àâ¡’√—∞¡πµ√’

™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë¡’√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °“√ —ËßÀ√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß√—∞¡πµ√’

™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ ÒÛ „π°√≥’∑’Ë ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”µàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈â« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√π”§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”¡“ª√–°Õ∫

°“√æ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√»÷°…“¢Õß™“µ‘

¡“µ√“ ÒÙ „Àâ¡’ ¿“°“√»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ë

(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°’Ã“

°—∫°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

µ“¡ (Ò)

(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ„π°“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“



Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

(Ù) ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡ (Ò)

(ı) „Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”„π‡√◊ËÕß°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ°√–∑√«ß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“

°“√‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ ¿“°“√»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”·°à√—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ À√◊Õµ“¡∑’Ë

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬

„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬√—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ

æ√–¿‘°…ÿ´÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π§≥– ß¶å ºŸâ·∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ßÕ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√

»“ π“Õ◊Ëπ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ß

µ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„Àâ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ¿“°“√»÷°…“·≈–

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√

 ¿“°“√»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ¿“°“√»÷°…“

¡“µ√“ Òı „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

¡“µ√∞“π ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π

πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ

„Àâ§”·π–π”·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë

°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬

„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–

°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–
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„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß

 à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√

·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

¡“µ√“ Òˆ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

·≈–¡“µ√∞“π°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √–·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å

·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π

πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ§”·π–π”

·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬ µ≈Õ¥∑—Èß„Àâ¡’Õ”π“®‡ πÕ·π–·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ

„π°“√®—¥ √√‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ∑—Ë«‰ª„Àâ·°à ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥·≈–

 ∂“π»÷°…“„π°”°—∫·°à§≥–√—∞¡πµ√’

„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–

°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π
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°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ

‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“

¡“µ√“ Ò˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

¡“µ√∞“π ·≈–À≈—° Ÿµ√°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘

·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ àß‡ √‘¡ª√– “πß“π°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π °“√ π—∫ πÿπ
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·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“™’æ ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√æ‘®“√≥“π‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“µ√∞“π°“√Õ“™’«»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“

„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“æ‘®“√≥“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π

°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ

§”·π–π”·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬

°”Àπ¥À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬

„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß

§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–

°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π

°Æ°√–∑√«ß

„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ

‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

°“√Õ“™’«»÷°…“

¡“µ√“ Ò¯  ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ Õ“®·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“‡ πÕ

§«“¡‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥ À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß

 ¿“À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°Á‰¥â

¡“µ√“ Ò˘  ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√∑“ß°“√‡¡◊Õß ¡’‡≈¢“πÿ°“√

√—∞¡πµ√’´÷Ëß‡ªìπ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√ ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’́ ÷ËßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–®–„Àâ¡’

ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’́ ÷Ëß‡ªìπ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§π‡ªìπºŸâ™à«¬ —ËßÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π

‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’°Á‰¥â
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¡“µ√“ Ú „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’ºŸâµ√«®√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√µ√«®

√“™°“√ »÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈√–¥—∫π‚¬∫“¬ ‡æ◊ËÕπ‘‡∑»„Àâ§”ª√÷°…“·≈–

·π–π”‡æ◊ËÕ°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“

„π√–¥—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ „Àâ∑”Àπâ“∑’Ëµ‘¥µ“¡·≈–

ª√–‡¡‘πº≈π‚¬∫“¬µ“¡¿“√°‘® µ≈Õ¥®ππ‘‡∑» „Àâ§”ª√÷°…“·≈–·π–π”‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßæ—≤π“

„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ°“√»÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®—¬ π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√∫√‘À“√·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬¡ÿàß‡πâπº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ°“√‡µ√’¬¡°“√√—∫°“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈®“°Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ°

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ “¡ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈–§≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–π‘‡∑»

°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√  ”À√—∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ ”À√—∫

·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ∑—Èßπ’È ®”π«π À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕß°“√µ√«®√“™°“√·≈–°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ ∑’Ë°”Àπ¥

„π¡“µ√“π’È„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß°√–∑√«ßÀ√◊Õ à«π√“™°“√

À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õ§” —Ëß¢Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ∑—Èßπ’È ®–µâÕß‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπµàÕ “√–°“√∫√‘À“√

·≈–°“√®—¥°“√¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π “¬∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë “¡“√∂¥”‡π‘π°‘®°“√‰¥â‚¥¬Õ‘ √– æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ ·≈–

°“√®—¥°“√∑’Ë‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡§≈àÕßµ—« ¡’‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√ ·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß

 ¿“ ∂“π»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ

¡“µ√“ ÚÒ „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡æ√âÕ¡„π°“√

®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“  Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–‰¥â¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√‡ πÕ·π–

°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡æ√âÕ¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ ÚÚ „π°√≥’∑’Ë‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ÛÛ ‰¡àÕ“®∫√‘À“√·≈–®—¥°“√°“√»÷°…“
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°“√®—¥µ—Èß °“√∫√‘À“√ß“π  —ß°—¥·≈–°“√®—¥ª√–‡¿∑¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“
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¡“µ√“ Úı  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß Õ“®·∫àß à«π√“™°“√ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°Õ”π«¬°“√

(Ú)  ”π—°  ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°

À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π

„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ßÕ“®·∫àß à«π√“™°“√‚¥¬„Àâ¡’ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

πÕ°®“° (Ò) À√◊Õ (Ú) °Á‰¥â

 à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß „Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„Àâ‡ªìπ¢Õß à«π√“™°“√

π—ÈπÊ ‚¥¬„Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

µ“¡«√√§ Õß ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ Úˆ  ”π—°Õ”π«¬°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

·≈–√“™°“√∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“πÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– ‚¥¬¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°
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·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬·≈–°“√ —Ëß°“√¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ·≈–ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫

·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√„Àâ§”ª√÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È ®”π«π
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°“√®—¥√–‡∫’¬∫√“™°“√„π ”π—°ß“π

¡“µ√“ Ú¯ „Àâ ”π—°ß“π∑’Ë¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

µ“¡¡“µ√“ Ò (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√

·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π ·≈–Õ“®·∫àß à«π√“™°“√ ¥—ßπ’È
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µ“¡«√√§ Õß ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ Ú˘ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„π ”π—°ß“π

(Ú) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π√Õß®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π µ≈Õ¥®π°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“¢Õß

Àπà«¬ß“π

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“µ“¡

¡“µ√“ Ò (Û)

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÷́Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡¡“µ√“ Ò (Ù) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

À√◊Õ„π ∂“π»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¥â«¬

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ÷́Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò (ı) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞„π —ß°—¥∑’Ë‡ªìπ

π‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“¥â«¬

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õ“™’«»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò (ˆ) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞„π —ß°—¥ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¥â«¬

„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß‡≈¢“∏‘°“√µ“¡¡“µ√“π’È„Àâ¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

·≈–®–„Àâ¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¡’∑—Èß√Õß‡≈¢“∏‘°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√

„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

√Õß®“°‡≈¢“∏‘°“√ „Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√ ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ ·≈–ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„π ”π—°ß“π

‡≈¢“∏‘°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√°”Àπ¥À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ ÛÒ  ”π—°Õ”π«¬°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß ”π—°ß“π·≈–√“™°“√

∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“πÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– ‚¥¬¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√

‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√



Àπâ“ 12
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

 ”π—°∫√‘À“√ß“π‡ªìπ à«π√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÀπà«¬∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª¢Õß

§≥–°√√¡°“√∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥π‚¬∫“¬À√◊Õª√– “πß“πÀ√◊Õ∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’°ÆÀ¡“¬À√◊Õ

°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¿“æ¢Õß¿“√°‘®¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ

 ”π—°∫√‘À“√ß“π¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ß“π

¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬À√◊Õ¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ‡ªìπ

Àπà«¬∏ÿ√°“√ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬·≈–°“√ —Ëß°“√¢Õß‡≈¢“∏‘°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß ”π—°

∫√‘À“√ß“ππ—Èπ

¡“µ√“ ÛÚ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“æ‘‡»… „π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√ àß‡ √‘¡·≈–„Àâ§”ª√÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡’

§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“ Õ“√¡≥å  —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√ ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√

À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‰¡à “¡“√∂æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â À√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ¥Ÿ·≈À√◊Õ¥âÕ¬‚Õ°“  ·≈–¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√π—Èπ

„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…„π ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√ àß‡ √‘¡·≈–„Àâ§”ª√÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“

 ”À√—∫∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»… ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß

À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√π—Èπ

®”π«π À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

À¡«¥ Ú

°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ ÛÛ °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ¬÷¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

ª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√ «—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡«âπ·µà°“√®—¥

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“

„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“°“√»÷°…“¡’Õ”π“®ª√–°“»„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“



Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå°“√®—¥°“√»÷°…“À√◊Õ¡’‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡ ¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“∫“ßª√–‡¿∑ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÕ“®ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ°“√

„Àâ∫√‘°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„¥ “¡“√∂¢¬“¬°“√∫√‘°“√ÕÕ°‰ª„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“Õ◊Ëπ°Á‰¥â

¡“µ√“ ÛÙ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Ú)  ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÀ√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„πµ“¡ (Ò) „Àâ®—¥∑”‡ªìπª√–°“»°√–∑√«ß·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß ∑—Èßπ’È ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„πµ“¡ (Ú) ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕ

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°”Àπ¥

°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡«√√§ Õß·≈–«√√§ “¡„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ûı  ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ‡©æ“–∑’Ë‡ªìπ‚√ß‡√’¬π

¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

‡¡◊ËÕ¡’°“√¬ÿ∫‡≈‘° ∂“π»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§«“¡‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ‘Èπ ÿ¥≈ß

¡“µ√“ Ûˆ „π·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈ ®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√– “π  àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  àß‡ √‘¡

·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ

 ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë√–∫ÿ‰«â¢â“ßµâπ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥

„π°Æ°√–∑√«ß

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π

ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ

∫√‘À“√°“√»÷°…“ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥â“π°“√»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–·≈–

«—≤π∏√√¡
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û˜ „Àâ¡’ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“µ√“ Ûˆ ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬π’ÈÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ ·≈–æ—≤π“ “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(Ú) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√æ—≤π“ß“π¥â“π«‘™“°“√·≈–®—¥„Àâ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π

 ∂“π»÷°…“√à«¡°—∫ ∂“π»÷°…“

(Û) √—∫º‘¥™Õ∫„π°“√æ‘®“√≥“·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“·≈–

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Ù) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

 ”π—°ß“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬ ·π«∑“ß ·≈–·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß „π°√≥’

∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ°”Àπ¥Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–°“√„™âÕ”π“®·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

µ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«„Àâ§”π÷ß∂÷ßπ‚¬∫“¬∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥À√◊ÕÕπÿ¡—µ‘·π«∑“ß·≈–·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß¥â«¬

„π ”π—°ß“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–„Àâ¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√√Õß®“°ºŸâÕ”π«¬°“√

‡æ◊ËÕ™à«¬ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„π ”π—°ß“π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë

ºŸâÕ”π«¬°“√°”Àπ¥À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ Û¯ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫

µË”°«à“ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“¢Õß·µà≈– ∂“π»÷°…“ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë°”°—∫·≈– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ

°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ºŸâ·∑π§√Ÿ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“¢Õß ∂“π»÷°…“ ºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ

„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–

°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

Õß§åª√–°Õ∫ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√

 ∂“π»÷°…“ ”À√—∫ ∂“π»÷°…“∫“ßª√–‡¿∑∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·µ°µà“ß‰ª®“° ∂“π»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬∑—Ë«‰ª Õ“®°”Àπ¥„Àâ·µ°µà“ß‰ªµ“¡ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ≈Õ¥∑—Èß§«“¡®”‡ªìπ

‡©æ“–¢Õß ∂“π»÷°…“ª√–‡¿∑π—Èπ‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

§«“¡„π¡“µ√“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬·≈–»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π

¡“µ√“ Û˘  ∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—ÈπÊ ‚¥¬„Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕ

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) ∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√ √«¡∑—Èßπ‚¬∫“¬·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß

 ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√

(Ú) ª√– “π°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∫ÿ§≈“°√ °“√‡ß‘π °“√æ— ¥ÿ

 ∂“π∑’Ë ·≈–∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫·≈–¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß∑“ß√“™°“√

(Û) ‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√„π°‘®°“√∑—Ë«‰ª √«¡∑—Èß°“√®—¥∑”π‘µ‘°√√¡

 —≠≠“„π√“™°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√µ“¡«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥∑’Ë ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√

‰¥â√—∫µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®

(Ù) ®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(ı) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√Õπÿ¡—µ‘ª√–°“»π’¬∫—µ√·≈–«ÿ≤‘∫—µ√¢Õß ∂“π»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

(ˆ) ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß

‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√

Õÿ¥¡»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

√«¡∑—Èßß“πÕ◊Ëπ∑’Ë°√–∑√«ß¡Õ∫À¡“¬
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 ∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ®–„Àâ¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√À√◊Õ√ÕßÀ—«Àπâ“

 à«π√“™°“√√Õß®“°ºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√‡æ◊ËÕ™à«¬ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â

 ∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) „¥∑’Ë¬—ß‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π∫“ßª√–°“√

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬‰¥â Õ“®¢Õ„Àâ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“

À√◊Õ à«π√“™°“√π—Èπ —ß°—¥‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–Õ¬à“ß„Àâ·∑π‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«‰¥â ∑—Èßπ’È

µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–≈—°…≥–¢Õßß“π∑’Ë®–„ÀâªØ‘∫—µ‘·∑π‰¥â∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

À¡«¥ Û

°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“

√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

¡“µ√“ Ù √–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘√“™°“√À√◊Õ√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“

√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥·≈–∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π°”°—∫

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“«

°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“

∑’Ë‡ªìπ à«π√“™°“√·≈–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π “¬°“√∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ

¡“µ√“ ÙÒ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ Ù „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ πÕ·π–°“√®—¥ √√‡ß‘πß∫ª√–¡“≥„Àâ·°à ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π°”°—∫ ·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“µàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

(Ú) ª√– “πß“π®—¥°“√»÷°…“√–À«à“ß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫

ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π°”°—∫

 ∂“π»÷°…“‡Õ°™π∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“

(Û) ‡ πÕ°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ ª√—∫ª√ÿß·≈–‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫

Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìπ

π‘µ‘∫ÿ§§≈„π°”°—∫
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(Ù) «“ß√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°‘®°“√µà“ßÊ √à«¡°—π¢Õß

 ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥Õ—π¡‘„™à°‘®°“√

¢Õß ∂“∫—π·ÀàßÀπ÷Ëß·Ààß„¥‚¥¬‡©æ“–

¡“µ√“ ÙÚ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ °.¡.

∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫

Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“«

¡“µ√“ ÙÛ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√Õ“®¢Õ„Àâ°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡Õ◊Ëπ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’ ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥‡ πÕ‚§√ß°“√·≈–·ºπß“π‡°’Ë¬«°—∫

°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“π—Èπ µ≈Õ¥®π√“¬≈–‡Õ’¬¥∑“ß«‘™“°“√ °“√‡ß‘π  ∂‘µ‘ ·≈–‡√◊ËÕß∑’Ë®”‡ªìπ·°à

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë‰¥â

À¡«¥ Ù

°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π

¡“µ√“ ÙÙ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑—Èß¥â“π«‘™“°“√ ß∫ª√–¡“≥ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ·≈–

°“√∫√‘À“√∑—Ë«‰ª ‰ª¬—ß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“

‚¥¬µ√ß „π°√≥’∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“– „ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“«¡Õ∫Õ”π“®„Àâ·°àºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √–

·≈–°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë§≈àÕßµ—«„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“

¿“¬„µâÀ≈—°°“√∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

∑“ßß∫ª√–¡“≥¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √«¡µ≈Õ¥∂÷ß

À≈—°°“√°“√„Àâ ∂“π»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’Õ”π“®∑”π‘µ‘°√√¡ —≠≠“„π«ß‡ß‘π

ß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘·≈â«
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(Ú) À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“§«“¡¥’§«“¡™Õ∫ °“√æ—≤π“ ·≈–¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬°—∫§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬ —¡æ—π∏å°—∫·π«∑“ß∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

°“√°√–®“¬Õ”π“®·≈–°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ Õ“®°”Àπ¥„Àâ

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√„π —ß°—¥¡Õ∫Õ”π“®„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¿“√°‘®∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫‰ª¬—ßºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬µ√ß°Á‰¥â ∑—Èßπ’È

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπºŸâ°”Àπ¥

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π„π —ß°—¥ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π

„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¿“√°‘®∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫ À√◊Õ∑’Ë

‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬µ“¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫µà“ßÊ ®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ ‰ª¬—ßºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“‚¥¬µ√ß‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬®–µâÕß‰¡à¢—¥µàÕπ‚¬∫“¬À√◊Õ°“√ —Ëß°“√

¢Õß°√–∑√«ß À√◊Õ§≥–°√√¡°“√µâπ —ß°—¥

¡“µ√“ Ùı Õ”π“®„π°“√ —Ëß °“√Õπÿ≠“µ °“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ

∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–æ÷ßªØ‘∫—µ‘À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õ§” —Ëß„¥ À√◊Õ¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’„π‡√◊ËÕß„¥ ∂â“°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ§” —Ëßπ—Èπ À√◊Õ

¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’„π‡√◊ËÕßπ—Èπ ¡‘‰¥â°”Àπ¥‡√◊ËÕß°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ À√◊Õ¡‘‰¥âÀâ“¡‡√◊ËÕß

°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—ÈπÕ“®¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π‰¥â

‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √– °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë§≈àÕßµ—«„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“·≈–¢Õß

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë∫—≠≠—µ‘„π¡“µ√“ ÙÙ (Ò) ·≈– (Ú) ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ ÷́Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ∏‘°“√∫¥’

„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

(Ú) ª≈—¥°√–∑√«ßÕ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß ºŸâ™à«¬ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√

Õ∏‘°“√∫¥’„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
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(Û) ‡≈¢“∏‘°“√Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√ ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ Õ∏‘°“√∫¥’„π ∂“π»÷°…“

¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“πÀ√◊Õ

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“

À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ“®

¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß

‡∑’¬∫‡∑à“

(ı) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ“®¡Õ∫Õ”π“®

„Àâ¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë

‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

(ˆ) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“ Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ¢â“√“™°“√

„π ∂“π»÷°…“À√◊Õ„πÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‰¥â µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

°”Àπ¥

(˜) ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß (Ò) ∂÷ß (ˆ) Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‰¥âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’

°”Àπ¥

°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“π’È„Àâ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

§≥–√—∞¡πµ√’Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’°“√¡Õ∫Õ”π“®„π‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß µ≈Õ¥®π°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ

∑”π‘µ‘°√√¡ øÑÕß§¥’ À√◊Õ¥”‡π‘π§¥’·∑π°√–∑√«ßÀ√◊Õ à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ò À√◊Õ°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å

«‘∏’°“√ À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®À√◊ÕºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕßªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¡“µ√“ Ùˆ ‡¡◊ËÕ¡’°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ùı ‚¥¬™Õ∫·≈â« ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®¡’Àπâ“∑’Ë

µâÕß√—∫¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ ·≈–®–¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπµàÕ‰ª‰¡à‰¥â ‡«âπ·µà°√≥’°“√¡Õ∫Õ”π“®

„Àâ·°àºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡¡“µ√“ Ùı (Ò) (Ú) À√◊Õ (Û) ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥®–¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ

µàÕ‰ª µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π°Á‰¥â

„π°“√¡Õ∫Õ”π“®¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ·°à√ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ À√◊Õ

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·®âß„ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®™—Èπµâπ∑√“∫  à«π°“√¡Õ∫Õ”π“®

„Àâ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ πÕ°®“°√ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕºŸâ™à«¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥®–°√–∑”‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºŸâ¡Õ∫Õ”π“®™—Èπµâπ·≈â«
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¡“µ√“ Ù˜ „π°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ùı (Ò) ∂÷ß (ˆ) „ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®æ‘®“√≥“

∂÷ß°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àª√–™“™π §«“¡√«¥‡√Á«„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ °“√°√–®“¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µ“¡ ¿“æ¢Õßµ”·Àπàß¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®µâÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®

µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√¡Õ∫Õ”π“®¥—ß°≈à“«

‡¡◊ËÕ‰¥â¡Õ∫Õ”π“®·≈â« ºŸâ¡Õ∫Õ”π“®¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫µ‘¥µ“¡º≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ√—∫

¡Õ∫Õ”π“®·≈–„Àâ¡’Õ”π“®·π–π”·≈–·°â‰¢°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®‰¥â

À¡«¥ ı

°“√√—°…“√“™°“√·∑π

¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√—∞¡πµ√’

™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À≈“¬§π „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∞¡πµ√’§π„¥§πÀπ÷Ëß

‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

¡“µ√“ Ù˘ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„ÀâºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’À≈“¬§π„Àâ√—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬„ÀâºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

∂â“‰¡à¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß

§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

¡“µ√“ ı „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßª≈—¥°√–∑√«ß À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√Õßª≈—¥°√–∑√«ßÀ≈“¬§π „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß√Õßª≈—¥°√–∑√«ß§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ß

µ”·Àπàß√Õßª≈—¥°√–∑√«ß À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“‡≈¢“∏‘°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√À≈“¬§π „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß



Àπâ“ 21
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»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß√Õß‡≈¢“∏‘°“√§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√Õß‡≈¢“∏‘°“√

À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π

´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√Õß‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¢â“√“™°“√µ”·Àπàß‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ·µà√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

Õ“®·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§πÀπ÷Ëß ÷́Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¡“‡ªìπºŸâ√—°…“

√“™°“√·∑π°Á‰¥â

¡“µ√“ ıÚ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„Àâ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°À≈“¬§π „Àâª≈—¥°√–∑√«ß

À√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâª≈—¥°√–∑√«ß

À√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—° ÷́Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°§πÀπ÷Ëß

‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√‰¥â „Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°∫√‘À“√ß“πÀ√◊Õ

 ”π—°´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π°Á‰¥â

¡“µ√“ ıÛ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ

¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√—°…“√“™°“√·∑π

∂â“¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À≈“¬§π „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ÷́Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“

À√◊Õµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π°Á‰¥â

¡“µ√“ ıÙ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√‰¥â „Àâ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À≈“¬§π

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß√—°…“

√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“

√“™°“√·∑π°Á‰¥â
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„Àâπ”§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡“„™â∫—ß§—∫°—∫ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“

 ∂“π»÷°…“¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ıı „ÀâºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫

ºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

„π°√≥’∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥À√◊ÕºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ¡Õ∫À¡“¬ À√◊Õ

¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π „ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫

ºŸâ´÷Ëß¡Õ∫À¡“¬À√◊Õ¡Õ∫Õ”π“®

„π°√≥’∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ·µàßµ—Èß„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥‡ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß„¥

„ÀâºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πÀ√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ„π°“√√—°…“√“™°“√·∑πÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π¥â«¬ ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ıˆ °“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπÕ”π“®

¢Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“

ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“‡≈¢“∏‘°“√ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë®–·µàßµ—Èß

¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ ‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¡’Õ¬Ÿàµ“¡°ÆÀ¡“¬

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√·µàßµ—ÈßºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßÀ√◊ÕºŸâ™à«¬

æâπ®“°§«“¡‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑ππ—∫·µà‡«≈“∑’ËºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë

∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ ı˜ „Àâ‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı¯ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–

‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’

∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı˘ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ·≈–∫√√¥“

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√

®—ßÀ«—¥·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

¡“µ√“ ˆ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–

‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥

·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

„Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘πß∫ª√–¡“≥

¢Õß°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß

 ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

°“√‚Õπµ“¡«√√§ Õß ‰¡à√«¡∂÷ß¢â“√“™°“√§√Ÿ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ÷́Ëß„Àâ‚Õπ‰ª —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“Õ∏‘∫¥’À√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë‡∑’¬∫‡∑à“„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ √—°…“√“™°“√·∑π

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

°“√√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß„Àâ√—°…“√“™°“√·∑π‰ª®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—Èß

ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·µà∑—Èßπ’È®–µâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ˜ı „π«“√–‡√‘Ë¡·√° ‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

°”Àπ¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈â« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ“¡®”π«π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ëª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ·≈–„ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Û˜ ‰ª®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—ÈßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë

°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¡“µ√“ ˜ˆ „π«“√–‡√‘Ë¡·√°„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“·≈–

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–§≥–°√√¡°“√∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈â«·µà°√≥’ ÷́Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ¿“·≈–§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“

·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ ÒÙ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„Àâ§”·π–π”„π°“√°”Àπ¥À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§ Õß „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬§”·π–π”

¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ¡’Õ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡æ◊ËÕ°”Àπ¥

À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

„π«“√–‡√‘Ë¡·√°„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπ‡√àß¥à«π∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√„¥Ê

∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√

µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ˜˜ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ. ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’  ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ.  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡«‘™“°“√ °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ. ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ.°.æ.  ”π—°ß“πª≈—¥∑∫«ß

∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ.

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ. °√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß

Õ.°.æ.   ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

„Àâ Õ.°.æ.  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ÷́Ëß¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª·≈–∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.æ. °√–∑√«ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ¥â«¬
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¡“µ√“ ˜¯ „Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ„π —ß°—¥ ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈

·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π °√¡Õ“™’«»÷°…“ Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¬—ß§ß‡ªìπ

¢â“√“™°“√§√Ÿ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√ŸµàÕ‰ª®π°«à“®–¡’°“√°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õ

«‘∑¬∞“π–µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ Õ.°.§.  ”π—°ß“π

 ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø ·≈– Õ.°.§.  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª ·≈–„Àâ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.§.

°√¡Õ“™’«»÷°…“ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‚¥¬„Àâ§≥–°√√¡°“√

¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑”Àπâ“∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√§√ŸµàÕ‰ª®π°«à“®–¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢÷Èπ„™â∫—ß§—∫

 ”À√—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√¥—ß°≈à“«

¡“µ√“ ˜˘ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.§.  ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.§.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. ®—ßÀ«—¥ ·≈– Õ.°.§.

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§. °√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß

Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–„Àâ Õ.°.§. °√¡Õ“™’«»÷°…“ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‡ªìπ Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ¥â«¬

„π«“√–‡√‘Ë¡·√°„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß Õ.°.§.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

‰ª®π°«à“®–¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¡“µ√“ ¯ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ Õ.°.æ. ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
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°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“·≈– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.æ. °√–∑√«ß„π·µà≈– à«π√“™°“√ „ÀâÕß§å°√µàÕ‰ªπ’È

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ”À√—∫¢â“√“™°“√·µà≈– —ß°—¥

(Ò) „Àâ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π– Õ.°.æ.

 ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√

 ¿“°“√»÷°…“

(Ú) „Àâ Õ.°.æ. ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

(Û) „Àâ Õ.°.æ. °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π– Õ.°.æ.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ ·≈– ”π—°ß“π

ª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „π∞“π– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–„π∞“π– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠

„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

„π°√≥’∑’ËºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â‡æ√“–ºŸâ¥”√ß

µ”·Àπàß°√√¡°“√«à“ß≈ßÀ√◊Õ‰¡à§√∫®”π«πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ „Àâ√—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„Àâ§√∫®”π«π

µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰¥â‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ·≈–„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë·µàßµ—Èß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¥—ß°≈à“« ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß‡¥‘¡¢ÕßºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√π—ÈπÊ

¡“µ√“ ¯Ò „Àâ¥”‡π‘π°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ßµ“¡¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÙ «√√§Àâ“ ¡“µ√“ Òı

«√√§ ’Ë ¡“µ√“ Òˆ «√√§ ’Ë ¡“µ√“ Ò˜ «√√§Àâ“ ¡“µ√“ ÛÙ «√√§ ’Ë ¡“µ√“ Ûˆ «√√§ “¡

¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·≈–¡“µ√“ Û˘ «√√§ “¡ ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà

«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ¯Ú „Àâ ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥∑∫«ß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–„Àâ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈  —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ÷́Ëß¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ‚¥¬‡©æ“– ·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¡’∞“π–‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬„Àâ ∂“π»÷°…“¥—ß°≈à“«¬—ß§ß¡’Õ”π“®„π°“√∫√‘À“√∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È



Àπâ“ 30
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ µ≈Õ¥®π∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“π—ÈπÊ

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·≈–µ“¡°ÆÀ¡“¬®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ µ≈Õ¥∑—Èß°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµàÕ‰ª

„Àâ ∂“π»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß¡’∞“π–‡ªìπ à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥ æ.». ÚıÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√®—¥µ—Èßß∫ª√–¡“≥ µ≈Õ¥®π°“√∫√‘À“√·≈–

°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π¥â«¬

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µÕ”π“®

Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√µà“ßÊ ¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„Àâ™—¥‡®π ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ÷́Ëß´âÕπ∑—∫°—π√–À«à“ß

 à«π√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß ·≈–®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß®—¥√–∫∫∫√‘À“√√“™°“√„π√–¥—∫µà“ßÊ ¢Õß°√–∑√«ß„Àâ¡’‡Õ°¿“æ

 “¡“√∂¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥‰¥â ª√–°Õ∫°—∫

 ¡§«√¡’°“√°”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬¢ÕßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–°“√¡Õ∫Õ”π“®„ÀâªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π„Àâ™—¥‡®π ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡ªìπ

Õÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π°”°—∫§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß√“™°“√ ÷́ËßªØ‘∫—µ‘„π·µà≈–√–¥—∫„Àâ

 Õ¥§≈âÕß°—∫‡®µπ“√¡≥å¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“

´÷Ëß¡’≈—°…≥–·≈–«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π µ≈Õ¥∑—Èß√–∫∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë¡’≈—°…≥–æ‘‡»…·µ°µà“ß‰ª®“°°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

„π°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ „π√–∫∫√“™°“√ªí®®ÿ∫—π„Àâ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  (ฉบบัที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย  

มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า  ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใด

อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือตอ่ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชา

ของผู้นั้น  หรือมีกรณีถูกฟ้องคดอีาญาหรือตอ้งหาคดอีาญาก่อนออกจากราชการวา่  ในขณะรับราชการได้

กระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  

ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา  ด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษ

ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปี

นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกล่าวหา  หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจ

ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา  ด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้

เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  โดยต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้น 

ออกจากราชการ  และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  ส าหรับกรณีที่เป็น

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา  ๙๘  วรรคเจ็ด  จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้น 

ออกจากราชการ 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ  หรือองค์กรพิจารณา

อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวนิัยมคี าวนิิจฉยัถึงทีสุ่ดหรอื

มีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่

วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด หรือมีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา

ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถูกสั่งให้ 

ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา  ๑๐๓” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็นมาตรา  ๑๐๒/๑  แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๑๐๒/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว  การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ  ส่งผล 
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม  และไม่เสมอภาคในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว  
นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต  ซึ่งท าให้การด าเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจด าเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้  ดังนั้น  สมควรให้การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต  อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก 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 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

“(๕)  กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกต้ังจํานวน 

สิบสองคน  ประกอบดวย  ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ฝายละหนึ่งคน  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงาน

การศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูจํานวนหาคน  ซ่ึงเลือกจาก

ขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จํานวนสามคน   ขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาจํานวนหนึ่งคน  และขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จํานวนหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน

และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   เ รียกโดยยอว า   “อ .ก .ค .ศ .   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”   

และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

เรียกโดยยอวา  “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”  สําหรับแตละเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี   

ซ่ึงประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ในการนี้  

ใหถือวาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  มีจํานวนเทาที่มีอยู 

(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน  ไดแก  ผูแทน  ก.ค.ศ.  และผูแทนคุรุสภา 

ซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรู  ความสามารถ  หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล  ดานการศึกษา  

ดานกฎหมาย  หรือดานการเงินการคลัง 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรูความสามารถ   

หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล  ดานการศึกษา  ดานกฎหมาย  และดานการเงินการคลัง  

ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   แลวแตกรณี  จํานวนสามคน   ประกอบดวย   

ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูจํานวนหนึ่งคน  และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

จํานวนหนึ่งคน” 

มาตรา ๕ ใหกรรมการ  ก.ค.ศ.  ในสวนของกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา  ๗  (๕)  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่

ตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการผู แทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

ในการนี้  ใหกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ  ก.ค.ศ.  ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และมิใหนับวาระการดํารง

ตําแหนงเปนวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่อง 

มาตรา ๖ ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

ทําหนาที่ เปน  อ.ก .ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ถากรณี 

มีอนุกรรมการใน  อ.ก.ค.ศ.  ตามมาตรา  ๒๑ (๔)  คนใดที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ใหอนุกรรมการผูนั้นพนจากตําแหนง  โดยใหถือวา   

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาในขณะนั้นมีองคประกอบเทาที่เหลืออยู  และยังคงทําหนาที่ตอไปจนครบวาระ

แลวจึงดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกต้ังอนุกรรมการใน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมี  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ให  ก.ค.ศ.  

แตงต้ัง  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  ข้ึนคณะหนึ่ง  เพื่อทําหนาที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยใหถือวา



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การปฏิบัติหนาที่ของ  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญนั้น  มีผลผูกพันและใชบังคับไดดังเชน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

มาตรา ๗ การใดอยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เฉพาะเร่ืองการบริหารงานบุคคล  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 

 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ไดมีการปรับปรุงเขตพื้นท่ีการศึกษา
เปนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทําใหตองปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหสอดคลองกับการ
บริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“(๓)  กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เลขาธิการ  ก.พ.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เลขาธิการ   ก .ค .ศ . 

และเลขาธิการคุรุสภา 

(๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลที่มีความรู 

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงทางดานการศึกษา  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานกฎหมาย 

ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ  ดานการบริหารองคกร  ดานการศึกษาพิเศษ  ดานการบริหารธุรกิจ 

หรือดานเศรษฐศาสตร  ดานการผลิตและพัฒนาครู  และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดานการบริหาร 

จัดการความรูหรือดานการวิจัยและประเมินผล  ดานละหนึ่งคน 

(๕)   กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกต้ัง 

จํานวนเกาคน   ประกอบดวยผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่งคน 

ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่ เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษา 

ตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดจาํนวนหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูจํานวนหกคน  โดยใหเลือกจากขาราชการครู 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสี่คน  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน  และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  และสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

จํานวนหนึ่งคน  และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๖)  ของมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“(๖)  มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  ผูสอนใน

หนวยงานการศกึษา  หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนไดรับเลือก” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา   ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘  ภายใตบังคับมาตรา  ๑๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเปน 

กรรมการใน  ก.ค.ศ.  อนุกรรมการใน   อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรืออนุกรรมการอื่นตาม 

พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได  เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง” 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน  (๑๔)  ของมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑๔)  ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ  หนวยงานการศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 

คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบั ติตามพระราชบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม  หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย  กฎ  ก.ค.ศ. 

ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ให  ก.ค.ศ.  มีอํานาจยับย้ัง 

การปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว  เมื่อ  ก.ค.ศ.  มีมติเปนประการใดแลว  ใหสวนราชการ 

หนวยงานการศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่

การศึกษา  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ 

ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือกจาก

อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน  ไดแก  ผูแทน  ก.ค.ศ.  และผูแทนคุรุสภา   

ซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรู  ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล  ดานการศึกษา 

ดานกฎหมายหรือดานการเงนิการคลัง 

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรู  ความสามารถ  หรือ 

ประสบการณดานการบริหารงานบุคคล  ดานการศึกษา  ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง  และ 

ดานอื่น ๆ  ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา  ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

จํานวนหาคน  ไดแก  ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน 

ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน  และผูแทนบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

อนุกรรมการตาม   (๒)  ซ่ึงเปนผูแทน  ก.ค.ศ.  และอนุกรรมการตาม  (๓)  ตองไมเปน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สวนอนุกรรมการตาม  (๒)  ซ่ึงเปนผูแทนคุรุสภาตองเปน 

สมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  ทั้งนี้  อนุกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   เจาหนาที่   ที่ปรึกษา  หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค 

การเมือง 

คุณสมบัติอื่น  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 

การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแต  ก.ค.ศ.  จะกําหนดไวเปนอยางอื่น” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๐   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๔๐  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้  เปนตําแหนงทางวิชาการ 

(ก) อาจารย 

(ข) ผูชวยศาสตราจารย 

(ค) รองศาสตราจารย 

(ง) ศาสตราจารย 

การกําหนดระดับตําแหนง  และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความใน   (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงรองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และตําแหนง 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังโดยอนุมัติ  ก.ค.ศ. 

(๓)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  ตําแหนงผูอํานวยการ 

สถานศึกษา  ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๓๘  ข.  (๕)  ตําแหนงศึกษานิเทศก 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการ  ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   และตําแหนงซ่ึงมี 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

โดยอนุมัติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๖)   การบรรจุและแตงต้ังตําแหนงอาจารย  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนง 

รองศาสตราจารย  และตําแหนงศาสตราจารย  ตามมาตรา  ๓๘  ก.  (๓)  ถึง  (๖)  ใหนํากฎหมายวาดวย 

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมโดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษา 
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ทําหนาที่แทน  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  แลวแตกรณี  เวนแต  ก.ค.ศ.  จะกําหนดไว 

เปนอยางอื่น” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๖  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๐  ใหทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น  แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงครูผูชวย  ใหผูนั้น 

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครู  ทั้งนี้  การทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๙  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนง 

ในหนวยงานการศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขตพื้นที่การศึกษา 

ตองไดรับอนุมัติจาก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  ของผูประสงคยาย 

และผู รับยาย  แลวแตกรณี   และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็น 

ประกอบการพิจารณาของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  ดวย  และเมื่อ 

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ.  ต้ัง  พิจารณาอนุมัติแลว  ใหผูมีอํานาจ 

ตามมาตรา  ๕๓  ส่ังบรรจุและแตงต้ังผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา  ใหเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ  ก.ค.ศ.” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของมาตรา  ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)   การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาต้ังแตหัวหนา 

สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ 

ทางวินัยแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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แลวแตกรณี  และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับรายงานแลว 

เห็นวาการยุติเร่ือง  การงดโทษ  หรือการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ก็ใหมีอํานาจสั่งงดโทษ 

ลดสถานโทษ  เพิ่มสถานโทษ  เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม  หรือดําเนินการอยางใด 

เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี  และหากเห็นวา 

กรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนได 

หรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน  ก็ใหแจงหรือรายงานไปยังผูบังคับบัญชา 

ที่มีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป  เมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอหรือรายงาน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่ 

การศึกษาพิจารณา  เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาแลว   ใหรายงานไปยังหัวหนา 

สวนราชการพิจารณา  แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับรายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ 

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหเสนอ  ก.ค.ศ.  พิจารณาตอไป 

(๒)  การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาต้ังแตหัวหนา 

สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ 

ทางวินัยแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แลวแตกรณี  และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

ตามอํานาจหนาที่แลว  ใหรายงาน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  และ  ก.ค.ศ.  พิจารณาตามลําดับ” 

มาตรา ๑๕ ให เพิ่ มความตอไปนี้ เปนวรรคสองและวรรคสามของมาตรา   ๑๒๓ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 

หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม  ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ  ก.ค.ศ. 

มติของ  ก.ค.ศ.  ตามวรรคสอง  ใหเปนที่สุด” 

มาตรา ๑๖ ใหกรรมการ  ก.ค.ศ.  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ  และใหดําเนินการแตงต้ัง 

หรือเลือกต้ังกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
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นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และใหมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ 

ดังกลาว  โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให  ก.ค.ศ.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการ 

ใน  ก.ค.ศ.  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ  ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืน 

ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลอง 

กับสภาพการณในปจจุบัน  ทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชา 

และไมมีประสิทธิภาพ  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น 

อันจะเปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งขึ้น  จึงจําเปนตอง 

ตราพระราชบัญญัตินี้ 



 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540  
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พระราชบัญญัต ิ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  

-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2540  
เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน  

 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศ  
วา่  
 โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา  
ดงัต่อไปน้ี 
 
 มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"  
 (Translation:  OFFICIAL  information  Act, B.E.  2540 )  
 
 มาตรา 2  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา  
นุเบกษาเป็นตน้ไป*  
 (ประกาศใน  รจ. 114 ก  ตอนท่ี 46   วนัลง  รจ.  10 กนัยายน 2540    จึงมีผลใชบ้งัคบั  9  ธนัวาคม  2540)  

 
 มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติั  
น้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน  
 (L 332  รัฐธรรมนูญ  2540  มีหลายมาตราพาดพิง  โดยเฉพาะ  มาตรา 58  รับรองสิทธิขอ้มูลข่าวสารของราชการ)  



 
 มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี  
 "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เทจ็จริง ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆ   
ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวิธีการใดๆ และไม่วา่จะไดจ้ดัท า  
ไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพ หรือเสียง   
การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้ 
 "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุม  
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือขอ้มูลข่าวสาร  
เก่ียวกบัเอกชน  
 "หน่วยงานของรัฐ" หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพพิากษาคดี องคก์ร  
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 "เจ้าหน้าทีข่องรัฐ" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ  
 "ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น  
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการท างาน บรรดาท่ีมีช่ือของผูน้ั้น  
หรือมีเลขหมาย รหสัหรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีท าใหรู้้ตวัผูน้ั้นได ้เช่น ลายพิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึกลกัษณะ  
เสียงของคนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้  
ดว้ย  
 "คณะกรรมการ" หมายความวา่ คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
 "คนต่างด้าว" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและ  
นิติบุคคลดงัต่อไปน้ี  
 (1) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้วใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ  
ใหถื้อวา่ใบหุน้นั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ  
 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว  
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว  
 (4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการ หรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคน  
ต่างดา้ว  
 นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน  
ใหถื้อวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 
 (ค  าเฉพาะ  ศพัท ์ และนิยามของกฎหมายทุกฉบบั  ดู  “CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล)  

 
 มาตรา 5  ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อ  



ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 
 
 มาตรา 6  ใหจ้ดัตั้งส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการข้ึนในส านกังานปลดัส านกั  
นายกรัฐมนตรี มีหนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานวิชาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ  
วินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และใหค้  าปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกบัการ  
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  
 

หมวด 1  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

--------------- 
 
 มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีลงพิมพใ์น  
ราชกิจจานุเบกษา  
 (1) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน  
 (2) สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงาน  
 (3) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ  
 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ หนงัสือเวยีน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ   
ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดัใหมี้ข้ึนโดยสภาพอยา่งกฎเพื่อใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 (5) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีไดมี้การจดัพิมพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพใ์น  
ราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงส่ิงพิมพน์ั้นกใ็หถื้อวา่เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรคหน่ึงแลว้  
 ใหห้น่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรือ  
จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร  
 
 มาตรา 8  ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา 7 (4) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา จะ  
น ามาใชบ้งัคบัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้เวน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมา  
ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร  
 
 มาตรา 9  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของ  
ราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการ  
ก าหนด  



 (1) ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสัง่ท่ี  
เก่ียวขอ้งในการพิจารณาวนิิจฉยัดงักล่าว  
 (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ  
 (4) คู่มือหรือค าสัง่เก่ียวกบัวธีิปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของ  
เอกชน  
 (5) ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
 (6) สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทุนกบัเอกชนในการ  
จดัท าบริการสาธารณะ  
 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี  
ใหร้ะบุรายช่ือรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย  
 (8) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหน่ึง ถา้มีส่วนท่ีตอ้งหา้มมิใหเ้ปิดเผยตาม  
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูด่ว้ย ใหล้บหรือตดัทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูล  
ข่าวสารส่วนนั้น  
 บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่กต็าม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาท่ีมี  
ค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได ้ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนั้นกไ็ด ้ในการน้ีใหค้  านึงถึงการช่วยเหลือ  
ผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมาย  เฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
 คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง  
 
 มาตรา 10  บทบญัญติัมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมาย  
เฉพาะก าหนดใหมี้การเผยแพร่หรือเปิดเผยดว้ยวิธีการอยา่งอ่ืน  
 
 มาตรา 11  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือท่ีจดัไวใ้ห ้ 
ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้หรือท่ีมีการจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ ถา้บุคคลใดขอขอ้มูล  
ข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผูน้ั้นระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจไดต้ามควร   
ใหห้น่วยงานของรัฐผูรั้บผดิชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร เวน้แต่ผูน้ั้นขอ  
จ านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
 ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ  
จดัหาใหห้รือจะจดัท าส าเนาใหใ้นสภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนั้น  
กไ็ด ้ 



 ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาใหต้ามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู ่ 
แลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะใหไ้ด ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัท าวิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจดัใหมี้ข้ึนใหม่  
เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือเสียง ระบบ  
คอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่กรณีท่ีขอนั้น  
มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้ และเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผูน้ั้นหรือ  
เป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นใหก้ไ็ด ้ 
 บทบญัญติัวรรคสามไม่เป็นการหา้มหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดข้ึน  
ใหม่ใหแ้ก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหนา้ท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ลว้  
 ใหน้ าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสารให ้ 
ตามมาตราน้ี โดยอนุโลม  
 
 มาตรา 12  ในกรณีท่ีมีผูย้ืน่ค  าขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แมว้า่ขอ้มูลข่าวสารท่ีขอ  
จะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยูใ่นความ  
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนกต็าม ใหห้น่วยงานของรัฐท่ีรับค าขอใหค้  าแนะน าเพื่อไปยืน่ค  าขอ  
ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้  
 ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บค าขอเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค  าขอเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัท าโดยหน่วย  
งานของรัฐแห่งอ่ืน และไดร้ะบุหา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบียบท่ีก าหนดตามมาตรา 16 ใหส่้งค าขอนั้นให ้ 
หน่วยงานของรัฐผูจ้ดัท าขอ้มูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค  าสัง่ต่อไป  
 
 มาตรา 13  ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จดัขอ้มูลข่าว  
สารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ หรือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความสะดวกโดยไม่มี  
เหตุอนัสมควร ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูล  
ข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 หรือค าสัง่ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบ  
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25  
 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ   
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้แต่ตอ้งแสดง  
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั  
 
 
 
 



หมวด 2  
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย  

------------------ 
 
 มาตรา 14  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะ  
เปิดเผยมิได ้ 
 
 มาตรา 15  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี หน่วยงานของรัฐ  
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยกไ็ด ้โดยค านึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงาน  
ของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชนข์องเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั  
 (1) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ   
หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ  
 (2) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ 
ได ้ไม่วา่จะเก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนัการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมา  
ของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่กต็าม  
 (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการท าความเห็นหรือ  
ค าแนะน าภายในดงักล่าว  
 (4) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
 (5) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคล  
โดยไม่สมควร  
 (6) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผยหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้หม้าโดย  
ไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น  
 (7) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 ค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่  
ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถื้อวา่การมีค าสัง่เปิดเผย  
ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา  
แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี  
 
 มาตรา 16  เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใด  
ไดห้รือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ั้วไหลใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการ  
คุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทาง  



ราชการ  
 
 มาตรา 17  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง  
ประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐแจง้ใหผู้น้ั้นเสนอค าคดัคา้นภายในเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งให ้ 
เวลาอนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอค าคดัคา้นได ้ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้  
 ผูท่ี้ไดรั้บแจง้ตามวรรคหน่ึง หรือผูท่ี้ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง  
ประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้น การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือถึงเจา้หนา้ท่ีของ  
รัฐผูรั้บผดิชอบ  
 ในกรณีท่ีมีการคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการพิจารณา  
ใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีค  าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าว  
สารนั้นมิไดจ้นกวา่จะล่วงพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกวา่คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิด  
เผยขอ้มูลข่าวสารไดมี้ค าวินิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดแ้ลว้แต่กรณี  
 
 มาตรา 18  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา   
15 หรือมีค าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา 17 ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
วินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่นั้นโดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะ  
กรรมการ  
 
 มาตรา 19  การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค  าสัง่มิใหเ้ปิดเผยนั้นไม่วา่จะเป็นการพิจารณา  
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือศาลกต็าม จะตอ้งด าเนินกระบวน  
การพิจารณาโดยมิใหข้อ้มูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ี  
จ าเป็นจะพิจารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดกไ็ด ้ 
 
 มาตรา 20  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผดิตามกฎหมายใด ใหถื้อวา่  
เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ตอ้งรับผดิหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี  
 (1) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบตาม  
มาตรา 16  
 (2) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มีค  าสัง่  
ใหเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนัส าคญัยิง่กวา่ท่ีเก่ียวกบัประโยชน์  
สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสัง่นั้นไดก้ระท าโดยสมควรแก่เหตุ   
ในการน้ีจะมีการก าหนดขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมกไ็ด ้ 
 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผดิตาม  



กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว  
 

หมวด 3  
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

------------------ 
 
 มาตรา 21  เพือ่ประโยชน์แห่งหมวดน้ี "บุคคล" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและ  
บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
 
 มาตรา 22  ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง  
อ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิใหน้ าบทบญัญติัวรรคหน่ึง (3) ของมาตรา 23 มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วน  
บุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวกไ็ด ้ 
 หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ   
ซ่ึงการเปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ  
ด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว  
 
 มาตรา 23  หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี  
 (1) ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานของรัฐใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น และยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าวเม่ือหมดความ  
จ าเป็น  
 (2) พยามยามเกบ็ขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีจะกระทบถึง  
ประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนั้น  
 (3) จดัใหมี้การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอเก่ียวกบัส่ิงดงัต่อ  
ไปน้ี  
      (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเกบ็ขอ้มูลไว ้ 
      (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
      (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ  
      (ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล  
      (จ) วิธีการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล  
      (ฉ) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  
 (4) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ  



 (5) จดัระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อ  
ป้องกนัมิใหมี้การน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล  
 ในกรณีท่ีเกบ็ขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูล  
ทราบล่วงหนา้หรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงคท่ี์จะน าขอ้มูลมาใช ้ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ   
และกรณีท่ีขอขอ้มูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจใหข้อ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบงัคบั  
 หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบในกรณีท่ีมีการใหจ้ดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
ไปยงัท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มูล  
ตามปกติ  
 
 มาตรา 24  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของตน  
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลท่ีใหไ้วล่้วง  
หนา้หรือในขณะนั้นมิได ้เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ดงัต่อไปน้ี  
 (1) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานของ  
รัฐแห่งนั้น  
 (2) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
นั้น  
 (3) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานดา้นการวางแผนหรือการสถิติ หรือส ามะโนต่าง ๆ ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้ง  
รักษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น  
 (4) เป็นการใหเ้พื่อประโยชนใ์นการศึกษาวิจยัโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าใหรู้้วา่เป็นขอ้มูลข่าวสาร  
ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด  
 (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง  
เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา  
 (6) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบ  
สวน หรือการฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดกต็าม  
 (7) เป็นการใหซ่ึ้งจ าเป็นเพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล  
 (8) ต่อศาล และเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะขอ  
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว  
 (9) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมี้การจดัท า  
บญัชีแสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 25  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่วน  



บุคคลท่ีเก่ียวกบัตน และเม่ือบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนงัสือ หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้น  
จะตอ้งใหบุ้คคลนั้น หรือผูก้ระท าการแทนบุคคลนั้นไดต้รวจดูหรือไดรั้บส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
ส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น และใหน้ ามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 การเปิดเผยรายงานการแพทยท่ี์เก่ียวกบับุคคลใด ถา้กรณีมีเหตุอนัควรเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยต่อ  
เฉพาะแพทยท่ี์บุคคลนั้นมอบหมายกไ็ด ้ 
 ถา้บุคคลใดเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง ใหมี้สิทธิ  
ยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือใหห้น่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูล  
ข่าวสารส่วนนั้นไดซ่ึ้งหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาค าขอดงักล่าว และแจง้ใหบุ้คคลนั้นทราบโดยไม่  
ชกัชา้  
 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารใหต้รงตามท่ีมีค  าขอ ใหผู้น้ั้น  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสัง่  
ไม่ยนิยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร โดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่วา่กรณีใด ๆ  
ใหเ้จา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอใหห้น่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนท่ี  
เก่ียวขอ้งได ้ 
 ใหบุ้คคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตราน้ีแทน  
ผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูลท่ีถึงแก่กรรมแลว้ได ้ 
 

หมวด 4 
เอกสารประวัติศาสตร์  

---------------- 
 

มาตรา 26  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเกบ็รักษาหรือมีอายคุรบ  
ก าหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัท่ีเสร็จส้ิน การจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารนั้น ใหห้น่วยงานของรัฐส่งมอบใหแ้ก่  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อ  
คดัเลือกไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้  
 ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหน่ึงใหแ้ยกตามประเภท ดงัน้ี  
 (1) ขอ้มลูข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เม่ือครบเจด็สิบหา้ปี  
 (2) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เม่ือครบยีสิ่บปี  
 ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
 (1) หน่วยงานของรัฐยงัจ าเป็นตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชน์ในการ  
ใชส้อย โดยตอ้งจดัเกบ็และจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม  
ศิลปากร  



 (2) หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยโดยมีค าสัง่ขยายเวลา  
ก ากบัไวเ้ป็นการเฉพาะราย ค าสัง่การขยายเวลานั้นใหก้ าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะก าหนดเกินคราวละหา้  
ปีไม่ได ้ 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมี้การขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นใหเ้ป็นไปตาม  
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 บทบญัญติัตามมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออกระเบียบ  
ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่ตอ้งเกบ็รักษา  
 

หมวด 5  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

------------------------- 
 
 มาตรา 27  ใหมี้คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี  
มอบหมายเป็นประธาน ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและ   
สหกรณ์ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง  
พาณิชย ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการสภา  
ความมัน่คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้  านวยการ  
ส านกังบประมาณ และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเกา้คน  
เป็นกรรมการ  
 ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรีคนหน่ึง  
เป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  
 
 มาตรา 28  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
 (1) สอดส่องดูแลและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและหน่วยงานของ  
รัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (2) ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  
ตามท่ีไดรั้บค าขอ  
 (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี  
ตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (4) พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 13  
 (5) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตาม  
ความเหมาะสม แต่อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  



 (6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี  
 (7) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
 
 มาตรา 29  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ  
สามปี  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้ 
 
 มาตรา 30  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา  
27 พน้จากต าแหน่ง เม่ือ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  
 (3) คณะรัฐมนตรีใหอ้อกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ีหรือ  
หยอ่นความสามารถ  
 (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย  
 (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (6) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า  
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
 
 มาตรา 31  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน  
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  
 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั  
หนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึง ใหมี้เสียงหน่ึงในการลง  
คะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
 
 มาตรา 32  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งวตัถุ เอกสาร หรือ  
พยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาได ้ 
 
 มาตรา 33  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีค  าขอไม่วา่จะเป็นกรณี  
ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถา้ผูมี้ค  าขอไม่เช่ือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา  
13 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเขา้ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ละแจง้ผล  
การตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ  
 หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการ หรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการมอบ  



หมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผยได ้ 
หรือไม่กต็าม  
 
 มาตรา 34  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบติังานอยา่งใด  
อยา่งหน่ึง   ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ้และใหน้ าความในมาตรา 31 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 

หมวด 6  
คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

--------------------------- 
 
 มาตรา 35  ใหมี้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ค าสัง่  
มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือค าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 และ  
ค าสัง่ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ใหแ้ต่งตั้งตามสาขา  
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่คงของประเทศ เศรษฐกิจและ  
การคลงัของประเทศหรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 
 มาตรา 36  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหน่ึง ๆ ประกอบดว้ยบุคคล  
ตามความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน และใหข้า้ราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น  
เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ  
 ในกรณีพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย  
ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้ 
 กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการ หรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้ 
 
 มาตรา 37  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าว  
สาร โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา  
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์  
 ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นท่ีสุด และในการมีค าวินิจฉยั  
จะมีขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณีใดตามท่ีเห็น  
สมควรกไ็ด ้ 
 ใหน้ าความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉยั  



การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 38  อ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณา  
และวินิจฉยั และองคค์ณะในการพิจารณาและวนิิจฉยัให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดย  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
 มาตรา 39  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32  และบทก าหนดโทษท่ีประกอบกบั  
บทบญัญติัดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม  
 

หมวด 7  
บทก าหนดโทษ  

------------ 
 
 มาตรา 40  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการท่ีสัง่ตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
 มาตรา 41  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐก าหนดตามมาตรา   
20 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 (ตารางอตัราโทษส าเร็จรูป  ดู  “CD ฐานความผิดตั้งและขอ้หา”  :  สูตรไพศาล)  

 
บทเฉพาะกาล  
-------------- 

 
 มาตรา 42  บทบญัญติัมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
ท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  
ไวเ้พื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการจะไดก้ าหนด  
 
 มาตรา 43  ใหร้ะเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล  
ข่าวสารของราชการ ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ระเบียบท่ีคณะ  
รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 16 จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  
 



ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  
      พลเอก ชวลติ ยงใจยุทธ  
 นายกรัฐมนตรี  
 
----------------------------------------------------------------------- 
 หมายเหตุ  :-เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให ้ 
ประชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น   
เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง อนั  
เป็นการส่งเสริมใหมี้ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ข้ึน สมควรก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูล  
ข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ีแจง้ชดัและจ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผย  
แลว้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญัของเอกชน  ทั้งน้ี เพื่อพฒันาระบอบ  
ประชาธิปไตยใหม้ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี เพื่อท่ีจะปกปัก  
รักษาประโยชน์ของตนไดอี้กประการหน่ึงดว้ย ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียว  
ขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  
 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติ 

การศกึษาแห่งชาต ิ (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญตัิการศกึษา

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ  
ทุกประเภท  และการอาชีวศึกษา  แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น
ที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากร

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกบั
การศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 

มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล 
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสามองค์กร  ได้แก่  สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒/๑  และมาตรา  ๓๒/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และแผนการศึกษาแห่งชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ  จ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา   
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  
การอาชีวศึกษา  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา  ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  หรือกระทรวงอื่น  เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมาย  หลักการ  และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนบัตัง้แต่
การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จัดท าข้อเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว   
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๑/๑  ของหมวด  ๗  ครู  คณาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๑/๑ ค าว่า  “คณาจารย”์  ในหมวดนี ้ ให้หมายความว่า  บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลกั
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน  แต่ไม่รวมถึง
บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” 

มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามพระราชบัญญตัิการศกึษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือก าหนดขอบเขตในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอ่ืน
ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา   ๓๗   แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

“มาตรา  ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให ยึดเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จํานวนสถานศึกษา  จํานวนประชากร  วัฒนธรรม   
และความเหมาะสมดานอื่นดวย  เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

ให รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา   มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
การกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพื้นที่การศึกษาใด  ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้น
เปนสําคัญ  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง  กระทรวงอาจจัดใหมี
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได 

(๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 

(๒) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล  และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา” 
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นวาจะอยูในอํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบดวยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของทั้งสองระดับรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา  ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหาการพัฒนาการศึกษา  สมควรแยกเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเปน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพ  อันจะเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ใหสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú)

æ.». ÚıÙı

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ¯ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙı

‡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°“√ ¡§«√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙıé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°∫∑π‘¬“¡§”«à“ ç°√–∑√«ßé „π¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

çç°√–∑√«ßé À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√é

¡“µ√“ Ù „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ı „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡’

Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“» ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥âé

¡“µ√“ ı „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ ÛÚ ¡“µ√“ ÛÛ ·≈–¡“µ√“ ÛÙ ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ÛÒ °√–∑√«ß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

·≈–∑ÿ°ª√–‡¿∑ °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

 àß‡ √‘¡·≈–ª√– “πß“π°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√°’Ã“‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õß°√–∑√«ßÀ√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë —ß°—¥°√–∑√«ß

¡“µ√“ ÛÚ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π°√–∑√«ß„Àâ¡’Õß§å°√À≈—°∑’Ë‡ªìπ§≥–∫ÿ§§≈„π√Ÿª ¿“

À√◊Õ„π√Ÿª§≥–°√√¡°“√®”π«π ’ËÕß§å°√ ‰¥â·°à  ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ§”·π–π”·°à

√—∞¡πµ√’ À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

¡“µ√“ ÛÛ  ¿“°“√»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ë

(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°’Ã“

°—∫°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

µ“¡ (Ò)

(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ„π°“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

(Ù) ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡ (Ò)

(ı) „Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È

°“√‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ √—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß

®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ

æ√–¿‘°…ÿ́ ÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π§≥– ß¶å ºŸâ·∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ßÕ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ

·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

„Àâ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–

‡≈¢“πÿ°“√



Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

¡“µ√“ ÛÙ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘

·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√

°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘

·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ àß‡ √‘¡ª√– “πß“π°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π °“√ π—∫ πÿπ

∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ·≈–

§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“™’æ

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“µ√∞“π°“√Õÿ¥¡»÷°…“

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

°“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

§«“¡‡ªìπÕ‘ √–·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß

 ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß ·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßé

¡“µ√“ ˆ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ Û˜ ¡“µ√“ Û¯ ¡“µ√“ Û˘ ·≈–¡“µ√“ Ù

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ Û˜ °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ¬÷¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

ª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√ «—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡«âπ·µà°“√®—¥°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“

„π°√≥’∑’Ë‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‰¡àÕ“®∫√‘À“√·≈–®—¥°“√‰¥âµ“¡«√√§Àπ÷Ëß °√–∑√«ßÕ“®®—¥„Àâ¡’

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È‡æ◊ËÕ‡ √‘¡°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°Á‰¥â

(Ò) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“

Õ“√¡≥å  —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ

(Ú) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë®—¥„π√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫À√◊Õ°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬

(Û) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…

(Ù) °“√®—¥°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ ·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑’Ë„Àâ∫√‘°“√„πÀ≈“¬‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

„Àâ√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“°“√»÷°…“ ¡’Õ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û¯ „π·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈ ®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√– “π  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  àß‡ √‘¡

·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ

 ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π

ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ

∫√‘À“√°“√»÷°…“ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥â“π°“√»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–

·≈–«—≤π∏√√¡

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û˘ „Àâ°√–∑√«ß°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ ∑—Èß¥â“π«‘™“°“√

ß∫ª√–¡“≥ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ·≈–°“√∫√‘À“√∑—Ë«‰ª‰ª¬—ß§≥–°√√¡°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ ·≈– ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬µ√ß

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√°√–®“¬Õ”π“®¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ù „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“

ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“¢Õß·µà≈– ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë°”°—∫·≈– àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ

°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ºŸâ·∑π§√Ÿ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“¢Õß ∂“π»÷°…“ ºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ

„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

 ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“Õ“®¡’°√√¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥â

∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
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®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

§«“¡„π¡“µ√“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à ∂“π»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò¯ (Ò) ·≈– (Û)é

¡“µ√“ ˜ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π«√√§ Õß¢Õß¡“µ√“ Ùı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ¢ÕßÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ§”π÷ß∂÷ßº≈°√–∑∫µàÕ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π ‚¥¬„Àâ√—∞¡πµ√’À√◊Õ

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß‡Õ°™π·≈–

ª√–™“™πª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬é

¡“µ√“ ¯ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ıÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ëº≈°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°¢Õß ∂“π»÷°…“„¥‰¡à‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥

„Àâ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ·π– °“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µàÕ

Àπà«¬ß“πµâπ —ß°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“π»÷°…“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À“°¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√

¥—ß°≈à“« „Àâ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√“¬ß“πµàÕ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß

·°â‰¢é

¡“µ√“ ˘ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π«√√§ Õß¢Õß¡“µ√“ ˜Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„π à«π∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√°àÕπ∑’Ë°“√®—¥√–∫∫∫√‘À“√

°“√»÷°…“µ“¡À¡«¥ ı ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–·≈â«‡ √Á® „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬

·≈–§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ∑”Àπâ“∑’Ë„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â«·µà°√≥’é

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°√—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√

‚¥¬„Àâ·¬°¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫ß“π¥â“π»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ ‰ª®—¥µ—Èß‡ªìπ°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ·≈–‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√

ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘À“√·≈–®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫°—∫ ¡§«√„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

∑”Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘  π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¥â«¬ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫

æ.». ÚıÙı

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙı

‡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°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–∂¡»÷°…“

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘

ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â

‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ æ.». ÚıÙıé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√–∂¡»÷°…“ æ.». ÚıÚÛ

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫é À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“™—Èπªï∑’ËÀπ÷Ëß∂÷ß™—Èπªï∑’Ë‡°â“¢Õß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚ¯ °

ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫

çºŸâª°§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ∫‘¥“ À√◊Õ¡“√¥“ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®ª°§√Õß

À√◊ÕºŸâª°§√Õßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å ·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß∫ÿ§§≈∑’Ë‡¥Á°Õ¬Ÿà¥â«¬‡ªìπª√–®”

À√◊Õ∑’Ë‡¥Á°Õ¬Ÿà√—∫„™â°“√ß“π

ç‡¥Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë‡®Á¥®π∂÷ßÕ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë ‘∫À° ‡«âπ·µà‡¥Á°

∑’Ë Õ∫‰¥â™—Èπªï∑’Ë‡°â“¢Õß°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫·≈â«

ç§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πé À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

ç§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

çÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπé À¡“¬§«“¡«à“ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’ ∂“π»÷°…“

Õ¬Ÿà„π —ß°—¥

çæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı „Àâ§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈â«·µà°√≥’

ª√–°“»√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√®—¥ √√‚Õ°“ ‡¢â“»÷°…“µàÕ√–À«à“ß

 ∂“π»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„π‡°≥±å°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫‚¥¬„Àâªî¥ª√–°“»‰«â ≥  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

 ”π—°ß“πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“ √«¡∑—ÈßµâÕß·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâºŸâª°§√Õß¢Õß‡¥Á°∑√“∫

°àÕπ‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëßªï

¡“µ√“ ˆ „ÀâºŸâª°§√Õß àß‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“

‡¡◊ËÕºŸâª°§√Õß√âÕß¢Õ „Àâ ∂“π»÷°…“¡’Õ”π“®ºàÕπº—π„Àâ‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π°àÕπÀ√◊ÕÀ≈—ßÕ“¬ÿµ“¡‡°≥±å

°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

¡“µ√“ ˜ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ”π“®‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’Ë„¥Ê „π‡«≈“√–À«à“ßæ√–Õ“∑‘µ¬å¢÷Èπ

·≈–æ√–Õ“∑‘µ¬åµ°À√◊Õ„π‡«≈“∑”°“√¢Õß ∂“π∑’Ëπ—Èπ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫°“√‡¢â“‡√’¬π¢Õß‡¥Á° À“°æ∫«à“¡’

‡¥Á°‰¡à‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ı „Àâ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡¥Á°π—Èπ ‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“π—Èπ

·≈â«√“¬ß“π„Àâ§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈â«·µà°√≥’ ∑√“∫

„π°√≥’∑’Ë‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√„Àâ‡¥Á°‰¥â‡¢â“‡√’¬πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â  „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

√“¬ß“π„Àâ§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑âÕß∑’Ë∑’Ëæ∫‡¥Á° ·≈â«·µà°√≥’

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡¥Á°‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚ¯ °

¡“µ√“ ¯ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«·°à∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß

∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ˘ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë „ÀâºŸâ´÷Ëß‡°’Ë¬«¢âÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

µ“¡ ¡§«√

¡“µ√“ Ò „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π

µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“

¡“µ√“ ÒÒ ºŸâ„¥ ÷́Ëß¡‘„™àºŸâª°§√Õß ¡’‡¥Á° ÷́Ëß‰¡à‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“Õ“»—¬Õ¬Ÿà¥â«¬ µâÕß·®âß

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈â«·µà°√≥’ ¿“¬„πÀπ÷Ëß‡¥◊Õππ—∫·µà«—π∑’Ë

‡¥Á°¡“Õ“»—¬Õ¬Ÿà ‡«âπ·µàºŸâª°§√Õß‰¥âÕ“»—¬Õ¬Ÿà¥â«¬°—∫ºŸâπ—Èπ

°“√·®âß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÚ „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ §≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

·≈– ∂“π»÷°…“ ®—¥°“√»÷°…“‡ªìπæ‘‡»… ”À√—∫‡¥Á°∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“

Õ“√¡≥å  —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ‡¥Á° ÷́Ëß‰¡à “¡“√∂

æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â À√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ¥Ÿ·≈ À√◊Õ¥âÕ¬‚Õ°“  À√◊Õ‡¥Á°∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…„Àâ‰¥â√—∫°“√»÷°…“

¿“§∫—ß§—∫¥â«¬√Ÿª·∫∫·≈–«‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡ √«¡∑—Èß°“√‰¥â√—∫ ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°  ◊ËÕ ∫√‘°“√ ·≈–

§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕ◊Ëπ„¥µ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‡æ◊ËÕª√–°—π‚Õ°“ ·≈–§«“¡‡ ¡Õ¿“§„π°“√‰¥â√—∫°“√»÷°…“

¿“§∫—ß§—∫

¡“µ√“ ÒÛ ºŸâª°§√Õß∑’Ë‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˆ µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—π∫“∑

¡“µ√“ ÒÙ ºŸâ„¥‰¡àÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ ˘ µâÕß√–«“ß‚∑…

ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—π∫“∑

¡“µ√“ Òı ºŸâ„¥‚¥¬ª√“»®“°‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ °√–∑”¥â«¬ª√–°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡¥Á°¡‘‰¥â‡√’¬π

„π ∂“π»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑

¡“µ√“ Òˆ ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ÒÒ À√◊Õ·®âß¢âÕ¡Ÿ≈Õ—π‡ªìπ‡∑Á® µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫

‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑

¡“µ√“ Ò˜ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“

·Ààß™“µ‘ ∑”Àπâ“∑’Ë·∑π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

¡“µ√“ Ò¯ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ §≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“°‘ËßÕ”‡¿Õ
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚ¯ °

·≈â«·µà°√≥’ ∑”Àπâ“∑’Ë·∑π§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–„Àâ ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ À√◊Õ ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“°‘ËßÕ”‡¿Õ ·≈â«·µà°√≥’

∑”Àπâ“∑’Ë·∑π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ Ò˘ „Àâ∫√√¥“°Æ°√–∑√«ß ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–§” —Ëß∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘ª√–∂¡»÷°…“ æ.». ÚıÚÛ ´÷Ëß„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’Èª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

¬—ß§ß„™â∫—ß§—∫‰¥âµàÕ‰ª‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ Ú „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’

Õ”π“®·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë °—∫¡’Õ”π“®ÕÕ°ª√–°“»‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘‰¥â°”Àπ¥

„Àâ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâª°§√Õß¡’Àπâ“∑’Ë®—¥„Àâ∫ÿµ√À√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈‰¥â√—∫°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫®”π«π‡°â“ªï

‚¥¬„Àâ‡¥Á°´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë‡®Á¥‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®πÕ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë ‘∫À° ‡«âπ·µà®– Õ∫‰¥â™—Èπªï∑’Ë‡°â“

¢Õß°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ ®÷ß ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–∂¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫

°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“« ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚ˘ °

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“

°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

æ.». ÚıÙˆ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ Ù «√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

°—∫¡“µ√“ ¯ ·≈–¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

çºŸâª°§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®ª°§√Õß

À√◊ÕºŸâª°§√Õßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å¢Õßπ—°‡√’¬π ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß∫ÿ§§≈

∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ¬Ÿà¥â«¬‡ªìπª√–®” À√◊Õ∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ¬Ÿà√—∫„™â°“√ß“π

ç§√Ÿé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√«‘™“™’æ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√ àß‡ √‘¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√µà“ßÊ „π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞

ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬ À√◊ÕÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

¢Õß√—∞∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥®“°√—∞

·µà≈–·Ààß ¬°‡«âπ ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ·≈–»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π

ç ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π “¡√âÕ¬§π

ç ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠àé À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’π—°‡√’¬π‡°‘π°«à“ “¡√âÕ¬§π¢÷Èπ‰ª
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çÕß§å°√™ÿ¡™πé À¡“¬§«“¡«à“ ™ÿ¡™πÀ√◊ÕÕß§å°√∑’Ë¡’ª√–™“™π√«¡µ—«°—π‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“§π

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡·≈–™ÿ¡™π‚¥¬ à«π√«¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ√–¬–‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“

Àπ÷Ëßªï ¡’º≈ß“π∑’ËÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√—∫√Õß ·≈–¡’∑’Ëµ—Èß·πàπÕπÕ¬Ÿà„π

∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õßπ—°‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“ À√◊Õ∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë ∂“π»÷°…“

µ—ÈßÕ¬Ÿà

çÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπé À¡“¬§«“¡«à“ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ‡∑»∫“≈ Õß§å°“√

∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥µ—Èß

µ“¡°ÆÀ¡“¬ ÷́Ëß ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà

ç»‘…¬å‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë ∂“π»÷°…“√—∫√Õß«à“ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“°À√◊Õ‡§¬»÷°…“„π

 ∂“π»÷°…“π—Èπ

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µà≈–·Ààß

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µà≈–·Ààß

çºŸâÕ”π«¬°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß

çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà

¢âÕ Ú „π ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®”π«π‡°â“§π ·≈–

 ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®”π«π ‘∫Àâ“§πª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) ª√–∏“π°√√¡°“√

(Ú) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(Û) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑π§√Ÿ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(Ù) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(ı) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(ˆ) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(˜) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“„πæ◊Èπ∑’Ë®”π«πÀπ÷Ëß√Ÿª

À√◊ÕÀπ÷Ëß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á° ·≈–®”π«π Õß√ŸªÀ√◊Õ Õß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(¯) °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«πÀπ÷Ëß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°·≈–®”π«πÀ°§π

 ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(˘) ºŸâÕ”π«¬°“√ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
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¢âÕ Û ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯)

µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“¬’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å

(Ú) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(Û) ‰¡à‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

(Ù) ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥

∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(ı) ‰¡à‡ªìπ§Ÿà —≠≠“°—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“π—Èπ

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ„¥¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡ (ı) µâÕßÕÕ°

®“°°“√‡ªìπ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡À√◊Õ· ¥ßÀ≈—°∞“π„Àâ‡ªìπ∑’Ë‡™◊ËÕ‰¥â«à“µπ‰¥â‡≈‘°ª√–°Õ∫°‘®°“√

À√◊Õ°“√„¥Ê Õ—π¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¥—ß°≈à“«·≈â«µàÕºŸâÕ”π«¬°“√¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·µàßµ—Èß

À“°¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√

¢âÕ Ù πÕ°®“°§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈â«

(Ò) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) µâÕß‡ªìπºŸâª°§√Õßµ“¡∑–‡∫’¬ππ—°‡√’¬π∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà

„π ∂“π»÷°…“π—Èπ ·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’

 —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Ú) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Û) µâÕß‡ªìπ§√Ÿ

(Û) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ù) µâÕß‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“

À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Ù) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (ˆ) µâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë‡§¬»÷°…“À√◊Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“° ∂“π»÷°…“π—Èπ

·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß ∑’Ëª√÷°…“À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(ı) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (¯) µâÕß‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡°‘π°«à“

 “¡·Ààß¢÷Èπ‰ª„π‡«≈“‡¥’¬«°—π ·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“À√◊Õ

ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

¢âÕ ı „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) ·≈– (ˆ) „Àâ∫ÿ§§≈·µà≈–ª√–‡¿∑

‡ πÕ™◊ËÕºŸâ∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‡ªìπ°√√¡°“√ ÷́Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù ®“°π—Èπ„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√

‡ πÕ™◊ËÕ‡≈◊Õ°°—π‡Õß„Àâ‡À≈◊Õª√–‡¿∑≈–Àπ÷Ëß§π ∑—Èßπ’È ‚¥¬„Àâ·µà≈–ª√–‡¿∑·¬°°—π¥”‡π‘π°“√
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(Ú) „π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ù) „ÀâÕß§å°√™ÿ¡™π‡ πÕ™◊ËÕºŸâ∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

‡ªìπ°√√¡°“√ ÷́Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù ®“°π—Èπ„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‡≈◊Õ°°—π‡Õß„Àâ‡À≈◊Õ

®”π«πÀπ÷Ëß§π

„π°√≥’‰¡à¡’Õß§å°√™ÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õßπ—°‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“

À√◊Õµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà À√◊Õ¡’·µà‰¡à‡ πÕ™◊ËÕºŸâ·∑π‡¢â“√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ°√√¡°“√ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√

 √√À“ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß„°≈â‡§’¬ß À√◊Õ„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“„°≈â‡§’¬ß‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π„π ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Û) °“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (ı) „Àâ¥”‡π‘π°“√‚¥¬ ¿“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ

(Ù) °“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (¯) „Àâ¥”‡π‘π°“√‚¥¬°“√æ‘®“√≥“√à«¡°—π¢Õß

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √√À“·≈–‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈–

°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (˘) „Àâ‰¥â®”π«π Õß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á° ·≈–®”π«π‡®Á¥§π ”À√—∫

 ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(ı) °“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√ „ÀâºŸâ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú

(Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) (¯) ·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (˘) √à«¡°—π‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√

®“°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

(ˆ) „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√‡ πÕ√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √√À“·≈–‰¥â√—∫‡≈◊Õ°µ“¡ (Ò) ∂÷ß (ı) µàÕ

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

¢âÕ ˆ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ √√À“ ·≈–°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√πÕ°®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß ∂“π»÷°…“

¢âÕ ˜ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯)

¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡àÕ’°‰¥â ·µà®–¥”√ßµ”·Àπàß‡°‘π Õß«“√–

µ‘¥µàÕ°—π¡‘‰¥â

πÕ°®“°°“√æâπµ”·Àπàßµ“¡«“√– ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù)

(ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯) æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) §≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„ÀâÕÕ°‡æ√“–∫°æ√àÕßµàÕÀπâ“∑’Ë ∑”„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬µàÕ

 ∂“π»÷°…“À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂
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(Ù) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û À√◊Õ¢âÕ Ù

(ı) æâπ®“°°“√‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ‡©æ“–°√√¡°“√´÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π∑’Ë‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ß¶å

¢âÕ ¯ „π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜)

À√◊Õ (¯) æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√– „Àâ¥”‡π‘π°“√ √√À“ ‡≈◊Õ° ·≈–·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√

À√◊Õ°√√¡°“√·∑π¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—π ‡«âπ·µà«“√–¢Õß°√√¡°“√‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‰¡à∂÷ßÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π®–‰¡à

¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â

„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– „Àâ¥”‡π‘π°“√

 √√À“°√√¡°“√„À¡à¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—π°àÕπ«—π§√∫«“√– ·≈–„ÀâºŸâ´÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª®π°«à“ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ ÷́Ëß·µàßµ—Èß„À¡à‡¢â“¡“√—∫Àπâ“∑’Ë

¢âÕ ˘  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·µ°µà“ß®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‚¥¬∑—Ë«‰ª ´÷Ëß‰¡à “¡“√∂·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“‰¥â§√∫Õß§åª√–°Õ∫µ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È °“√°”Àπ¥

Õß§åª√–°Õ∫ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π·µà≈–≈—°…≥–·≈–

ª√–‡¿∑¢Õß ∂“π»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë

°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√ª√–°“»„Àâ ∂“π»÷°…“„¥‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·µ°µà“ß®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „π«“√–‡√‘Ë¡·√°„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

¢âÕ ÒÒ „π«“√–‡√‘Ë¡·√°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Û) ¬—ß‰¡àµâÕß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ®π°«à“

§ÿ√ÿ ¿“®–°”Àπ¥„Àâ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ¿“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¢âÕ ÒÚ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’Õ”π“®µ’§«“¡·≈–«‘π‘®©—¬ªí≠À“

Õ—π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√¢Õß

§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ

Õ¥‘»—¬  ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚ˘ °

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ Ù «√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

·≈–¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ

∫—≠≠—µ‘„Àâ®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–

°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π µ≈Õ¥®π°“√°”Àπ¥Õß§åª√–°Õ∫

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ”À√—∫°“√»÷°…“∫“ßª√–‡¿∑

∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·µ°µà“ß‰ª®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬∑—Ë«‰ª ´÷ËßÕ“®°”Àπ¥„Àâ·µ°µà“ß‰ª

µ“¡ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ≈Õ¥∑—Èß§«“¡®”‡ªìπ‡©æ“–¢Õß ∂“π»÷°…“ª√–‡¿∑π—Èπ‰¥â „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È


