
หลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

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

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินงานด้านการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. ดังนี้ 
 1. งานฝึกอบรมพัฒนา 
  1.1 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552 (หน้าที่ 2) 
  1.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (หน้าที่ 35) 
  1.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย (หน้าที่ 41) 
  1.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนต าแหน่ง 
(หน้าที่ 53) 
  1.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน้าที่ 55) 
  1.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (หน้าที่ 67) 
  1.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(หน้าที่ 71) 
  1.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว4 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง กรอบแนวทาง
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา (หน้าที่ 78) 
 

  2. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2.1 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกา พ.ศ.2546 (หน้าที่ 83) 
  2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (หน้าที่ 108) 
  2.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เรื่อง 
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2550 (หน้าที่ 161) 
 
 
 
 



 3. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญก าลังใจ 
  3.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (หน้าที่ 174) 
  3.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (หน้าที่ 206) 
  3.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (หน้าที่ 211) 
  3.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530.8/ว75 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 เรื่อง แนวทาง 
ปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดตาย (หน้าที่ 225) 
  3.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว48 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 เรื่อง แนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย (หน้าที่ 227) 
  3.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบ  
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดท่ีมีผลมาจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หน้าที่ 229) 
  3.7 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 887/2547 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 
เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด (หน้าที่ 231) 
  3.8 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 119/2551 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 
เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งและการบังคับทางปกครอง  (หน้าที่ 232) 
  3.9 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04004/ว316 ลงวันที่  
9 มีนาคม 2564 เรื่อง การป้องกันการกระท าผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  
(หน้าที่ 233) 
 



 

 

 

 

 

งานฝึกอบรมพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 1



 ����   �� 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

����� �  ก.�.� 
"
�#�" ก��$
��$���  $�%�$���&��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก�� 

,-�+ก��  ./ก����  #(���  ��0�-1��%����"��% )	��%2�� 
�.�.  ���� 

 

 

3# *�4�-5�ก��$��"��%2��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��  ��04�-��3 ��6
�ก��
�%2����78��ก���+ก��  ��0�"������  �"���9��-5�  �"�����ก��'����
" ���ก���+ก��  )	���7"�2�
&�$�'�"������*�4'�#)�	�)	���04����4��(�-��$�*:�8��&�ก��-1��%����'��'�����ก����( 
)	����	�ก�*��ก���+ก�� 

���% �9�������"��&�����  �;  (�)  )	�����  >�  "�����+4�  )�
��������%??%�
����� �'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��  �.�.  ����  ก.�.�.  �+�"������� �,"�  #%���@ 

'�� � ����� ���@��� ก"
�  ������ �  ก.�.�.  "
�#�" ก��$
��$���  $�%�$���&��'�����ก����(
)	����	�ก�*��ก���+ก��  ,-�+ก��  ./ก����  #(���  ��0�-1��%����"��% )	��%2��  �.�.  �����   

���#������ �  '���%��%�  -��ก��  ��0��9�$%4�&#*�4'%#��0�) ��ก%������ ���@  &��&������� ���@)*� 
'�� � ����� ���@&��&���%��%�%@�)
"%�A%#��ก"%�-��ก��&����ก��������ก���-5���,- 
'�� � &������ ���@ 
B�+ก���  ��� �"��"
�  ก�����4��(��"���(�#�" ก����� �  ��0�"��% ���	%ก$(�'��

$A��%�ก���+ก��  ��0�$A��%�"������  ��0���
" ���'��*�����ก��  ��04�&��,#���C+4�-��??���0�
-��ก���� �%�)	���� �"�A+�  ก��./ก����  ��0�ก��#(���*�4�-5�$
"���+4�'��ก���+ก��)	�ก��
./ก.�8���)	��9�)���9�ก
���'���+ก��  )	�ก��./ก������0�ก��#(���  *�4 �-5�$
"���+4�'��
ก���+ก���%@�#�"    

B./ก�����  ��� �"��"
�  ก�����4��(��"���(�  �"���9���?  ��0�-��$�ก��76#�" ก����� �  
��0�ก��"��% ���	%ก$(�'��ก��./ก����  ��0�ก��$%����  ��������-1��%�ก��  *%@���@  3# ��,#�   
��"%A�-��$��6��04�&��,#���C+4�-��??���0�-��ก���� �%�"������  )	���� �"�A+�ก��./ก8��� 
)	�ก���%��9�)���9�ก
���'��./ก����  ��0�ก��#(���*�4�-5�$
"���+4�'��ก��./ก�����%@�#�"  

�#(����  ��� �"��"
�  ก�����4��(��"���(�)	�-��$�ก��76#�" ก��$%��ก)	�ก��
)	ก�-	�4 ��"����#��D�   

หน้า 2



 ����   �; 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

��04�E(�,#��%�����9����,#��%#*9�$%??���� ���� )	�"  &��$
�E(�*�4,#��%����?��'���%�ก���+ก��  
./ก����  ��0�-1��%����"��% )	��%2��  )	�")
ก�7�  )	��� ���E(��%��%��%?��*�����	9�#%�   

'�� > &����"
��*�4,-�+ก��  ./ก����  #(�����0�-1��%����"��% )	��%2��  A����ก 
*�����ก�����"���9��-5���&��ก	%���-1��%����ก��  &��E(����9�������?�$%4�&��E(��%@�ก	%��'��-1��%�
����*�4���ก��*%�*� 

'�� ; '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-�'���%�ก���+ก��  
./ก����  #(���  ��0�-1��%����"��% )	��%2��  ������� ���@���-1��%���'��E(ก�%�&�$%??�   
)	����-1��%�������� ���@#�"   ��ก,�
-1��%������A(ก�����7�	�3*�*��"��%  

��"#  � 
ก���+ก��
�8��-ก� 

 

 

'�� �I ก��,-�+ก��
�8��-ก�  )�
���ก�-5�  �  -���8*  �0�   
-���8*  ก.  -���8**�4E(��%��%��%?���%#�	0�ก 
-���8*  '.  -���8**�4���,-$�%��$���%#�	0�ก��0�,#��%��%#�	0�ก#�" ����   
'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,#��%�ก��$
��$���  $�%�$��� 

,-�+ก��
�8��-ก�  ����-5�,-���	%ก�ก7J6  #%�
�,-��@   
(�) �-5�E(�*�4��04����ก9���#�� ��"	�*�4,#��%����?�&��	��+ก��
�)	�"  ��������"	�

ก	%���-1��%����ก���#&��,#����ก
���ก�� 7�� ����ก�� 
(�) �-5�E(�%@�&�-1��%�����*�4���%��ก�#E	#�
�*�����ก�� 
(�) �-5�E(�*�4�����กก����� ��"�������)	��%2��� 
���'����0������กก��*#	��-1��%�

����*�4���ก��  )	�")
ก�7� 
(�) E(�*�4 �� ,#��%����?�&��,-�+ก��
�8��-ก�  ��0��+ก��
�  7  
��-���*�)	�"   

��ก��,-�+ก��
���ก  ���ก	%���-1��%����ก���-5��� ��"	�,�
��� ก"
�  ��  �#0��  �"��)

$9��%ก����'�0@�*�4ก���+ก����0�$
"����ก��  ��D�"
����-5�-��3 ��6� 
�� �4�)ก
*�����ก�� 
กD&�������7����?��-5���  K  ,- 

'�� �� ก��ก9���#�9��"�'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��&��,-�+ก��
� 
&�)
	�-L&���-5�,-��*�4$
"����ก��ก9���#   

หน้า 3



 ����   �I 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

ก����&��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��,-�+ก��
�8��-ก�  -���8*  '.  &��� (

&�#�	�����'��E(����9�������?�  3# �9��+�A+���#%�ก���+ก��  $�'�"���*�4$�#�	�����0��-5�
-��3 ��6ก%����  ��0����G��9�)��
�*�4#9���� (
��*�4   ก.�.�.  ก9���#  �"�*%@��%��ก9�	%� 
*�4-1��%����� (
   

'�� �� ก�����?�&��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��,-�+ก��
�8��-ก���#%�
,�
$(�ก"
�-��??���&�������7����?�,#���ก9���#�*
�ก%��� ��"	�'���	%ก$(�ก���+ก��  ��#%� 
*�4$(�ก"
�-��??���&�������7����?�,#���ก9���#  �  -L  $9���%�-��??�3*  )	�  �  -L  $9���%�
-��??���ก  ��04����ก9���#�� ��"	�*�4���?�)	�"  )	�E(��%��%��%?��E(����9�������?���D�$��"�
&��' � �"	��+ก����ก,-��ก  กD&��' � �"	�,#���% @�	�  �  8��ก���+ก��  �"�)	�",�
�ก��    
�  8��ก���+ก��  ��0�,�
�ก��  �  -Lก���+ก��   

$9���%�ก�7�E(�$9���D�ก���+ก��&���#%�-��??���  '��+ก��
�8��-ก�&���#%�-��??�3*
A+���ก  ��0�-��??���ก  &�������7����?�,#����� ��"	�*�4�	%ก$(�ก���+ก��ก9���#)
,�
�ก��  
F  -L 

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��
�8��-ก�
����� ���E	ก���+ก��&��E(��%��%��%?���%@���*���*�ก8��ก���+ก��   

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��
�8��-ก�
����+ก��&��$9���D���ก9���#�"	�&��	%ก$(�  A��,�
$����A�+ก��&��$9���D�,#�*%���ก9���#)	���
�"��-��$��6��' � �"	��+ก����ก  &�� 04��9�����
�E(����9�������?�ก
��"%�$�@�$�#'��$%??� 
,�
��� ก"
�  �I  "%�  �����#�" �"����D�)	������ �ก��	�*���� �'��$A��%�ก���+ก��*�4�'���+ก���%@�
-��ก��ก�������7����?�  ��04�,#��%����?�)	�"  &��*9�$%??�' � �"	��+ก��)��*�� $%??��#��  
)
��ก�����7�)	�"-��ก1"
�E(�*�4,#��%����?�&��,-�+ก��,#�&���"	�,-��04�ก���04���0��+ก�� 
"����04���ก���0���ก*�4*�����ก�����?�,"���0����M�ก��76�ก�4 "ก%�ก��	�*���� �"������ � 
���-5����&���+ก��$9���D����ก"
�ก9���#�"	���� ����	%ก$(�  ��0�,�
���&�&$

�ก���+ก��   
��0����"��-���M�,�
�����$�  &��E(��%��%��%?��#9�����ก��*��"��% ���"�)ก
ก�7� 

��ก�+ก��,�
$9���D�8� &��� ��"	���"�����+4 �  E(����9 �������?���'��   F   
��������7�' � �"	�ก���+ก��,#���%@�	�  �  8��ก���+ก��  E(�*�4-��$��6'�' � �"	��+ก��&��'�
�	%กG����ก$A��%�ก���+ก��*�4�'���+ก��  ��@)�����E	*�4,�
$9���D�ก���+ก����ก9���#�� ��"	� 
&��	%ก$(�  )	��'� �)���9�����'�' � �"	��"�)	�",�
�ก��  �  ��%@�  ��0�,�
�ก��  �  -Lก���+ก��  
�"��)
ก�7�*�4,�
$����A$9���D�ก���+ก��,#�)	����"���9��-5����' � �"	�&��'�
�E(����9�������?�
�-5�ก�7� K  ,- 

หน้า 4



 ����   �� 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

'�� �F '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,-�+ก��  ��04��+ก�����	%ก$(���*�4

,#��%����?�&��,-�+ก��  ���"
�����	%กG��ก��$
�%"ก	%���ก$A��%�ก���+ก��*�4 �'���+ก��   

&���� ���%"ก	%��'��-1��%����ก��*%�*�  $9���%�E(�*�4,#��%����?�&��,-�+ก��%@�)
��#%�-��??�3*

'+@�,-  A��,#��+ก��&�8��*M�N��$�D���� ���� )	�"  ����	0��H���ก��*9�"�* �����:6���� ���%" 

'�ก	%��'���%����ก��ก
��กD,#�  )
�	%���กก	%��'��-1��%����ก��)	�"  A����,-�+ก������"����04�*9�

"�* �����:6  ���'����?�	�������� �"
�#�" ก��	� 

ก���� ���%"ก	%��'��-1��%����ก����"�����+4�  &���� ����-5���%�$0�
�E(����9����

���?�  ��04������7�$%4�ก��&��ก	%��'��-1��%����ก��)	�"�� �����	9�#%���A+��%"����$
"����ก��

��04�*��� 

$9���%�E(�*�4$9 ���D�ก���+ก��&���#%�*�4$( �ก"
�-��??���   ��������"�* �����:6   

��0�E	���"��% &��$
"����ก��#�"  

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��
�8��-ก�   

��E	ก���+ก��-���9�8����� �-��ก1"
�)�����+ก��� (

�,-กD,�
$����A$9���D�ก���+ก��   

���	%ก$(�,#���0�$A��%�ก���+ก��*�4�'���+ก���� ���"
����"��-���M��$� �� ,�
$��"�   

&���+ก��
�,-  ��0�$A��%�ก���+ก��*�4�'���+ก��$%4�&����ก��0�$%4�&�����$8���%ก�+ก��&����"
��

�+ก��  &��E(�,#��%����?��� ���%"��04�'�ก	%��'��-1��%����ก��*%�*�  ��0�&��E(����9�������?� 

��� ก%"ก	%��'��-1��%����ก��*%�*� 

'�� �> '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��
�8��-ก�

��04�$9���D�ก���+ก��)	�"  ��0������ก��ก$A��%�ก���+ก��*�4�'���+ก����0����� �#ก���+ก��ก
��

$9���D�ก���+ก��#�" -��ก��&# K  กD��  ���ก	%���-1��%����ก��&�$A���+ก����0���
" ���

ก���+ก��*�4�-1��%����� (
ก
���'���%�ก���+ก��  ��0�&�ก��*�"�  ก��  ��*�4*�����ก��

��D�$��"���)E������0�3���ก��*�4*�����ก��ก9���#  �-5��"	�,�
��� ก"
��� ��"	�*�4,-�+ก��  

)
��กE(��%@�,#�3��,-�%����ก��*�4$
"����ก���04���0���
" ���'���%G)�
�&��
&����"
��*�4-1��%�

���ก���#&��� (
&���%��"	�*�4���-1��%����ก��#%�ก	
�"
���04��,-,#�)	�&��$
"����ก����0�

��
" ���'���%G)�
�&��
�%@�  �%�3��*%@�$�*:�)	�����*�4��$%??�*�4ก9���#&������ ���@#�"  

หน้า 5



 ����   �� 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

'�� �� ก��'����?�,-�+ก��
�8����ก�"	�  ��04�'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��

E(�&#,-$���%#�	0�ก��0��%#�	0�ก�'���+ก��,#�)	�"&��-1��%�  #%���@ 

(�) E(�*�4���&���"	����ก�����$
"�,-�+ก��	�#�	%ก$(�*�4$A��%�ก���+ก��ก9���#  

������9��	%กG��)$#�E	ก��$���%#�	0�ก��0��%#�	0�ก��)$#�
�E(����9�������?���04�'����?�

E(����9�������?���'��  F  ก
��  ��04�,#��%����?�)	�"�+���,-�+ก��
�8����ก�"	�,#� 

E(�*�4 &�� �"	����ก�����$
"�,-�+ก��
�8����ก�"	�  A����,-�+ก������"����04�*9�

"�* �����:6  ���'����?�	�������� �"
�#�" ก��	� 

(�) E(�*�4,�
���&���"	����ก��,-�+ก��
�8����ก�"	�  ,�
���'����?���'��  (�)   

)
����� ����-5�	� 	%ก�76�%ก��  &��E(��%��%��%?���%@���*���ก
��  �+���,-�+ก��
� 

8����ก�"	�,#�   

'�� �� �	%ก�ก7J6&�ก�������7����?�&��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก�� 

*�4���&���"	����ก�����$
"�,-�+ก��
�8����ก�"	�  ��#%���@   

(�) �-5�E(�*�4E(��%��%��%?���%@���*�4�-1��%����� (
  )	�")
ก�7�  �%����"
���ก&��,-�+ก��
�

8����ก�"	�)	�"��,�
�ก�#�"���$� �� 
����ก��   

(�) �-5�E(����&�&$
&�ก��-1��%����ก���-5�� 
��#�  )	�&���"	����ก��,-�+ก��
��H	�4  

,�
�ก��"%�	�  �  �%4"3��  �I  ��*�  �"�)	�",�
�ก��  �  �%4"3��  �I  ��*�
�$%-#��6  ��0�,�
�ก��   

�  "%�*9�ก��
�$%-#��6 

(�) �9��"�'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,#��%����?�&��,-�+ก��
� 

8����ก�"	�  &��� (
&�#�	�����'��E(����9�������?� 

(�) "���*�4��,-�+ก��
�8����ก�"	�����-5�-��3 ��6
�ก��-1��%�����*�4���ก�� 

(�) A��$A���+ก����0���
" ���ก���+ก��&#  ��E(�$���'���+ก��
�8����ก�"	�,#��ก��ก"
�

�9��"�*�4�����?�,#�&�������7���	9�#%���"�3$'��*�����ก��)	�3�ก�$,#��%�ก���%2�� 

� 
���*
��*� � 

หน้า 6



 ����   �� 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

'�� �� '��E(ก�%�'��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��
�

8����ก�"	�3# &���"	����ก�����$
"�  ��#%���@ 
(�) ��04�$9���D�ก���+ก��)	�"  ���ก	%���-1��%����ก��&�$A���+ก����0���
" ���

ก���+ก��*�4�-1��%����� (
ก
���'���%�ก���+ก��
�8����ก�"	�  ��0�&�ก��*�"�  ก��  ��*�4 
*�����ก����D�$��"���)E������0�3���ก��*�4*�����ก��ก9���#�-5��"	�  ��  �#0���D� 
)
��กE(��%@�,#�3��,-�%����ก��*�4$
"����ก���04�  ��0���
" ���'���%G)�
�&��
&����"
�� 
*�4-1��%����ก���#&��� (
&���%��"	�*�4���-1��%����ก��#%�ก	
�"
���04��,-,#�)	�&��$
"����ก��
��0���
" ���'���%G)�
�&��
�%@�  �%�3��*%@�$�*:�)	�����*�4��$%??�*�4ก9���#&������ ���@#�"  

(�) A��,�
-1��%���'��  (�)  ������#&������&��%����� 	�  �I  '�������#0��*�4,#��%�,-
&����"
��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��
�8����ก�"	�  �"�*%@����@ -�%���ก��+4��*
�'������*�4�����
�#&���0�)ก
$
"����ก��*%�*�  �"��)
$
"����ก���"�$��)	�"  ��D�"
�,�
$����Aก	%��'��-1��%�
���ก���#&��  ��0�-1��%����ก���#&��,�
���ก9���#�"	���'��  (�)  �����A+�)ก
�"��� ��0�A(ก
$%4�&����ก��0����?�&��	���ก��ก���ก��  ��04����ก��D�-O" *���	8��  ก�-5�E(�,���"��$����A  
��0���PQR��PS��,�
$�-��ก����0�,--1��%����&���
" ����04�'���%G��0����6ก�����"
��
-���*������7��%G����  กD&�����%�,�
����%�E�#�#&������)	����@ -�%��9��"�#%�ก	
�"�0� 
)ก
$
"����ก������$%�ก%# 

��"#  � 
ก���+ก��
�8��M#(���� 

 

 

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,#��%�ก��$
��$���  $�%�$���   
,-�+ก��
�8��M#(����  ����-5�,-���	%ก�ก7J6  #%�
�,-��@ 

(�) "���*�4��,-�+ก��
�8��M#(��������-5�-��3 ��6
�ก��-1��%�����*�4���ก�� 
(�) �-5�E(�*�4E(��%��%��%?���%@����%����"
�  ��ก&��,-�+ก��
�8��M#(������,�
�ก�#�"��

�$� �� )ก
*�����ก�� 
(�) �9��"�'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,#��%����?�&��,-�+ก��
�8�� 

M#(����  &��� (
&�#�	�����'��E(����9�������?� 

หน้า 7



 ����   �� 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,-�+ก��
�8��M#(��������9�
�	%กG��)$#�E	ก��$���%#�	0�ก  ��0�E	ก���%#�	0�ก��0��	%กG���04�*�4)$#�A+�ก��,#��'���%�
ก���+ก����)$#�
�E(����9�������?� 

'�� �F '��E(ก�%�'��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��

�8��M#(���� 

(�) ��04�$9���D�ก���+ก��)	�"  ���ก	%���-1��%����ก��&�$A���+ก����0���
" ���
ก���+ก��*�4�-1��%����� (
ก
���'���%�ก���+ก��
�8��M#(����  ��0�&�ก��*�"�  ก��  ��*�4*��
���ก����D�$��"���)E������0�3���ก��*�4*�����ก��ก9���#�-5��"	��*
�ก%��� ��"	�*�4,-
�+ก��  )
��กE(��%@�,#�3��,-�%����ก��*�4$
"����ก���04���0���
" ���'���%G)�
�&��
&����"
�� 
*�4-1��%����ก���#&��� (
&���%��"	�*�4���-1��%����ก��#%�ก	
�"
���04��,-,#�)	�&��$
"����ก��
��0���
" ���'���%G)�
�&��
�%@�  �%�3��*%@�$�*:�)	�����*�4��$%??�*�4ก9���#&������ ���@#�"  

(�) A��,�
-1��%���'��  (�)  ������#&���0�����*��  )	���0������#0��  �"�*%@��������4�  
)	���0������04�&#*%@�$�@�*�4,#��%�,-&����"
��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��
�8��M#(����  )	����@ -�%�
��ก��+4��*
�'������*�4������#&���0�)ก
$
"����ก��*%�*�  �"��)
$
"����ก���"�$��)	�"  ��D�"
�
,�
$����Aก	%��'��-1��%����ก���#&��  ��0�-1��%����ก���#&��,�
���ก9���#�"	���'��  (�)  
�����A+�)ก
�"���   ��0�A(ก$%4�&����ก��0����?�&��	���ก��ก���ก��  ��04����ก��D�-O"   *���	8��
ก�-5�E(�,���"��$����A  ��0���PQR��PS��,�
$�-��ก����0�,--1��%����&���
" ����04� 
'���%G��0����6ก�����"
��-���*������7��%G����  กD&�����%�,�
����%�E�#�#&������)	� 
���@ -�%��9��"�#%�ก	
�"�0�)ก
$
"����ก������$%�ก%# 

��"#  � 
ก��./ก���� 

 

 

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,#��%�ก��$
��$���  $�%�$���   
,-./ก����  ����-5�,-���	%ก�ก7J6  #%�
�,-��@   

(�) �	%ก$(�*�4��,-./ก��������-5�-��3 ��6
�ก��-1��%�����*�4���ก�� 
(�) �9��"�'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,#��%����?�&��,-./ก����&��� (


&�#�	�����'��E(����9�������?� 

หน้า 8



 ����   �F 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

'�� �> ก��,-./ก����  )�
���ก�-5�  �  -���8*  �0�   

-���8*  ก.  -���8*./ก������ ��"	�,�
�ก��  �  �#0�� 

-���8*  '.  -���8*./ก������ ��"	��ก��ก"
�  �  �#0�� 

'�� �; '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��E(�*�4,-./ก�������'����?�
�E(���

�9�������?�  )	�&�ก�����?�&�������7����?��-5����" K  ,- 

'�� �I '��E(ก�%�'��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-

./ก����-���8*  '.  ��#%���@ 

(�) ��04�$9���D�ก��./ก����)	�"  ���ก	%���-1��%����ก��&�$A���+ก����0���
" ���

ก���+ก��*�4�-1��%����� (
ก
���'���%�ก��./ก����  ��0�&�ก��*�"�  ก��  ��*�4*�����ก��

��D�$��"���)E������0�3���ก��*�4*�����ก��ก9���#  �-5��"	��#
�ก%�,�
��� ก"
��� ��"	� 

*�4,-./ก����  )
��กE(��%@�,#�3��,-�%����ก��*�4$
"����ก���04�  ��0���
" ���'���%G)�
�&��
 

&����"
��*�4-1��%����ก���#&��� (
&���%��"	�*�4���-1��%����ก��#%�ก	
�"
���04��,-,#�)	�&�� 

$
"����ก����0���
" ���'���%G)�
�&��
�%@�  �%�3��*%@�$�*:�)	�����*�4��$%??�*�4ก9���# 

&������ ���@#�"  

(�) A��,�
-1��%���'��  (�)  ������#&���0�����*��  )	���0������#0��  �"�*%@��������4�  

)	���0������04�&#*%@�$�@�*�4,#��%�,-&����"
��*�4,#��%����?�&��,-./ก����)	����@ -�%���ก��+4��*
�

'������*�4������#&���0�)ก
$
"����ก��*%�*�  �"��)
$
"����ก���"�$��)	�"��D�"
�,�
$����A

ก	%��'��-1��%����ก���#&��  ��0�-1��%����ก���#&��,�
���ก9���#�"	���'��  (�)  �����A+�)ก


�"��� ��0�A(ก$%4�&����ก��0����?�&��	���ก��ก���ก��  ��04����ก��D�-O"   *���	8��  ก�-5� 

E(�,���"��$����A  ��0���PQR��PS��,�
$�-��ก����0�,--1��%����&���
" ����04�'���%G��0�

���6ก�����"
��-���*������7��%G����  กD&�����%�,�
����%�E�#�#&������)	����@ -�%��9��"�

#%�ก	
�"�0�)ก
$
"����ก������$%�ก%# 

'�� �� E(�*�4,#��%����?�&��,-./ก����  ����� ���E	ก��./ก����
�E(��%��%��%?�� 

E(����9�������?������7�)	�&����ก��)	ก�-	�4 ���� ��(���04��9�,-$(
ก��-1��%���0�ก���%2����� 

หน้า 9



 ����   �� 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

��"#  F 
ก��#(��� 

 

 

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,#��%�ก��$
��$���  $�%�$���,-#(���  
����-5�,-���	%ก�ก7J6  #%�
�,-��@   

(�) �%"'��ก��#(����-5�-��3 ��6
�ก��-1��%����ก��  )	��-5�ก��#(���*�4���� ��"	� 
,�
�ก��  ��  "%�  ��)E����/3���ก����ก���� ��"	��ก��ก9���#&��#9�����ก���-5�ก��./ก����   

(�) ����%�$0����?  ��0���)E����/3���ก��)	���%�$0����%�&�ก��#(���   
(�) ก�������7����?�&��E(��%��%��%?��E(����9�������?������7��-5���  K  ,- 
(�) �9��"�'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��)	��� ��"	�*�4�����?�&��,-#(���

&��� (
&�#�	 �����'��E(����9�������?� 
'�� �� E(�*�4,#��%����?�&��,-#(�������� ���E	ก��#(���
�E(��%��%��%?��E(����9����

���?������7�)	�&����ก��)	ก�-	�4 ���� ��(���04��9�,-$(
ก��-1��%���0�ก���%2�����  

��"#  � 
ก��-1��%����"��% )	��%2�� 

 

 

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4��,#��%�ก��$
��$���  $�%�$��� 
,--1��%����"��% )	��%2��  ����-5�,-���	%ก�ก7J6  #%�
�,-��@   

(�) �-5�E(�%@�&�-1��%�����*�4���%��ก�#E	#�
�*�����ก��   
(�) �-5�E(�*�4�����กก����� ��"�������)	��%2��� 
���'����0������ ��"	�ก��*#	��

-1��%�����*�4���ก��  )	�")
ก�7� 
(�) ก��"��% ����-5�$
"���+4�'��3���ก����0�)E����*�4$
"����ก��#9�����ก��� (
��0�

��� �*�4��#9�����ก��  ��0����"��% *�4 �-5�-��3 ��6
����&�����*�4���ก��3# ���� 	���� #
3���ก��"��% *�4�%#���   

(�) �� ��"	�ก��,--1��%����"��% )	��%2��  ��ก9���#�"	�,�
�ก��  �  -L  ��ก���"��
�9��-5����-1��%�����ก���"	�*�4ก9���#&��� (
&�#�	 �����'��E(����9�������?�  )
*%@���@  �"�)	�" 
���,�
�ก��  �  -L 

(�) &��E(�,--1��%����"��% )	��%2��  �� ����"��ก��"����*�ก K  �  �#0��
�E(����9����
���?�)	���04�ก��-1��%����"��% )	��%2���$�D���� ���� )	�"&��$
�E	���&��E(��%��%��%?�� 
E(����9�������?�  8� &�  �  �#0�� 

หน้า 10



 ����   �> 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

'�� �� '��E(ก�%�'��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,--1��%�

���"��% )	��%2�� 

(�) ��04��$�D�ก��-1��%����"��% )	��%2��)	�"  ���ก	%���-1��%����ก��&�$A���+ก��

��0���
" ���ก���+ก��*�4�-1��%����� (
ก
���'���%�ก��-1��%����"��% )	��%2��  ��0�&�ก��*�"�  

ก��  ��*�4*�����ก����D�$��"���)E������0�3���ก��*�4*�����ก��ก9���#�-5��"	��*
�ก%�

�� ��"	�*�4,--1��%����"��% )	��%2��  )
��กE(��%@�,#�3��,-�%����ก��*�4$
"����ก���04���0�

��
" ���'���%G)�
�&��
&����"
��*�4-1��%����ก���#&��� (
&���%��"	�*�4���-1��%����ก��#%�ก	
�"


���04��,-,#�)	�&��$
"����ก����0���
" ���'���%G)�
�&��
�%@�  �%�3��*%@�$�*:�)	�����*�4 

��$%??�*�4ก9���#&������ ���@#�"  

(�) A��,�
-1��%���'��  (�)  ������#&���0�����*��  )	���0������#0��  �"�*%@��������4�  

)	���0������04�&#*�4,#��%�,-&����"
��*�4,#��%����?�&��,--1��%����"��% )	��%2��  )	����@ -�%�

��ก��+4��*
�'������*�4������#&���0�)ก
$
"����ก��*%�*�  �"��)
$
"����ก���"�$��)	�"��D�"
� 

,�
$����Aก	%��'��-1��%����ก���#&��  ��0�-1��%����ก���#&��,�
���ก9���#�"	���'��  (�)  

�����A+�)ก
�"���   ��0�A(ก$%4�&����ก��ก��0����?�&��	���ก��ก���ก��  ��04����ก��D�-O"   

*���	8��  ก�-5�E(�,���"��$����A  ��0���PQR��PS��,�
$�-��ก����0�,--1��%����&���
"  

����04�'���%G��0����6ก�����"
��-���*������7��%G����  กD&�����%�,�
����%�E�#�#&������)	� 

���@ -�%��9��"�#%�ก	
�"�0�)ก
$
"����ก������$%�ก%# 

��"#  > 

ก���+ก��  ./ก����  #(���  ��0�-1��%����"��% )	��%2��  7  
��-���*� 
 

 

'�� �F ก��$
��$���  $�%�$���&��'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��,-�+ก��

./ก����  #(�����0�-1��%����"��% )	��%2��  7  
��-���*�  &���9������ �$9��%ก�� ก�%G���� 

"
�#�" ก��&��'�����ก��,-�+ก��  ./ก����  -1��%�ก��"��% )	�#(���  7  
��-���*�  ��&���%��%�  

3# ���3	� 

หน้า 11



 ����   �; 
�	
�   ���   �������   ��   � ���ก��������ก�� ��   ������   ���� 
 

 
 

��"#  ; 
�*�H���ก�	 

 

 

'�� �� '�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�&��,-�+ก��  ./ก����   
#(�����0�-1��%����"��% )	��%2��  *�4,#�*9�$%??�)	�$%??��@9�-��ก%�,"�ก
��&������� ���@   
&����E	�%��%�&��
�,-,#� 

'�� �> ก��#9�����ก��&# K  ก%�'�����ก����()	����	�ก�*��ก���+ก��*�4,#��%����?�
,-�+ก��  ./ก����  #(���  ��0�-1��%����"��% )	��%2��ก
��"%�*�4����� ���@&���%��%�&���-5�,- 
������� �*�4&��� (
�#��
�,-,#� 
 

-��ก��  7  "%�*�4  ��  �M���ก� �  �.�.  ���� 
�����*�6  	%ก�7"����16 

�%G����"
�ก��ก��*�"��+ก��:�ก�� 
-��:��  ก.�.�. 

หน้า 12



 สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ 
สัญญาเลขที่............ 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

 โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  
ภาคปกติ  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒   
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                       
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะต้ังใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จโดยเร็วและ
จะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  ไมอาจ
ไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา  
๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลาของ             
ทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถาบันการศึกษา
ที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบจาก 
“ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใด และ“ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปศึกษา  

๓.๓ ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา ตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , ๓.๒ 
และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑  หรือไม  “ผูใหสัญญา”  จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปศึกษา 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช
เงินทุนและหรือเงินเดือน รวมท้ังเงินเพิ่มและหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ “ผูใหสัญญา”   ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอคืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูให
สัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตอง
ชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก “ผูรับ
สัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย  ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ หรือในระหวางเวลา 
ที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ 
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
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 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
  ในกรณีผูค้าํประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้าํประกัน  
“ผูใหสัญญา”จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐  (สามสิบ)  วัน  
นับแต วันที่ผู ค้ํ าประกัน เดิมถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคํ าสั่ งพิทักษทรัพย เด็ดขาด  หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน 
แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณีที่ลาศึกษาตอ 
เสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕  โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐   ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาโดยถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้   
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูใหสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูรับสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

   (ลงชื่อ).......................................................................ผูใหความยินยอม 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูใหสัญญา 
    (....................................................................) 
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สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
สัญญาเลขที่............ 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  
ภาคนอกเวลา  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                      
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จ
โดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  
ไมอาจไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลา 
เกินกวา ๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลา
ของทางราชการดวย 
 “ผู ใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ ยง  ละเลย  ทอดทิ้ ง  พัก  ยุ ติ  เลิกหรือลาออกจาก
สถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาติดตอกัน ๑๒ (สิบสอง)  เดือนเต็ม  

๓.๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนา ตามสัญญาเลขที่................วันที่............................................ ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , 
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม “ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
.................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาติดตอกัน ๑๒ (สิบสอง) เดือนเต็ม 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช 
เงินในอัตรารอยละ ๑๐  ของเงินเดือนที่ไดรับไปทั้งหมดจากทางราชการ ในระหวางที่ไดรับอนุญาต 
ใหไปศึกษาตอ คืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก 
“ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก                                   
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือในระหวางเวลาที่                              
“ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ              
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
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  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้าํประกัน  
“ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต วันที่ผู ค้ํ าประกัน เดิมถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคํ าสั่ งพิทักษทรัพย เด็ดขาด  หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ํา
ประกัน แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน
แทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณี 
ที่ลาศึกษาตอเสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ 
โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาแนบทายสัญญานี้                         
รวมทั้งที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูใหสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูรับสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................ผูใหความยินยอม 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูใหสัญญา 
    (....................................................................) 
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สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ  ภาคฤดูรอน 
สัญญาเลขที่............ 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  
ภาคฤดูรอน  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                  
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จ
โดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  
ไมอาจไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลา 
เกินกวา ๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลา
ของทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  ทอดทิ้ง  พัก  ยุติ  เลิกหรือลาออกจาก
สถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา .............................................................................. 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ไปศึกษา  

๓.๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติ 
งานวิจัยและพัฒนาตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , 
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔   เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม “ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ไปศึกษา 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑   ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช 
เงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผูใหสัญญา”ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอคืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูให
สัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”    อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตอง
ชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก  
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชาํระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย  ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบั ติงานในหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคการระหว างประเทศ                           
ตามมติคณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือในระหวางเวลาที่                      
“ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ                  
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
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 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้ําประกัน  
“ผูใหสัญญา”จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ)  วัน 
นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให
ลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน แลวแตกรณี 
ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณีที่ลาศึกษาตอเสร็จหรือสําเร็จแลว  
แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูใหสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูรับสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................ผูใหความยินยอม 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูใหสัญญา 
    (....................................................................) 
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สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

สัญญาเลขที่............ 
 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
และพัฒนา  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา   
หัวขอ/เร่ือง.................................................... ณ  สถาบันการศึกษา/หนวยงาน........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนานี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือ
คําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  และของสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ “ผูใหสัญญา”  ฝกอบรม
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนงระหวางลาไป
ศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลว ในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัดและใหถือ
วากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
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 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะไปฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  ใหสําเร็จโดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  ไมอาจ
ไปฝกอบรม  หรือปฏิบั ติงานวิ จัยและพัฒนาตามปกติได   “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ
สถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  และในกรณีที่ลาเกินกวา  
๑๕   (สิบหา) วัน “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลาของ                     
ทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกจากการไปฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนากอนเสร็จหรือสําเร็จการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา โดยมิไดรับ
ความเห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานความกาวหนาให “ผูรับสัญญา” ทราบ                        
ตามที่กําหนด 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจเสร็จหรือสําเร็จการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาของ “ผูใหสัญญา”  ตองยุติลง
ดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตอไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่
ราชการ “ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือ
เงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
การฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตาม
แผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันที  เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปฝกอบรม หรือ 
เปนเวลาเทากับระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  

๓.๓ ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนาตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”   
ยังเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน.........ป.........เดือน........วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 
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ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  ,  
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  ทั้งนี้  
ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม  
“ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา...........................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการฝกอบรม 
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือ
โครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปฝกอบรม หรือเปนเวลาเทากับ
ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  แลวแตกรณี 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช
เงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผูใหสัญญา”ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา คืนใหแก 
“ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทา
ของเงินที่“ผูใหสัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก  
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก  “ผูใหสัญญา”   ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งน้ีจะโดย 
ความยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕  ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิด  ตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
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  ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
หรือในระหวางเวลาที่  “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบั ติราชการระยะเวลาตามขอ  ๓  หรือ  ขอ  ๔                           
ถา  “ผูใหสัญญา”  ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ                              
“ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลง               
ตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
   ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้ําประกัน  
“ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐  
(สามสิบ)  วันนับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ํา
ประกัน แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน
แทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดได กรณีที่ 
ลาฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใช
เงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา  โดยถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
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   (ลงชื่อ).........................................................................ผูใหสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูรับสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 
ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 

ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................ผูใหความยินยอม 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูใหสัญญา 
    (....................................................................) 
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1'Vl'm1j 0 lvlv~o Iallvlvti
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b~B b,x<U111'Un'lW11 bbG1~'IJrlG11mvn~ fl11~ fYI~11~~'IJ fl11~~'Ul~ fl~~~ l'U~ ~ VIG1b~ mn1'IJ~'U 'U
'U , '

fl11oU'lJL1'1~B'Ufl11~~'U1Lh~b Vl~1VltJbmtJ~mllJ~'Url~ ~~~~ bbG1:-5~~~'U1~tJtl11tJ~'IJb tJ~ tJ'U1tJu'IJ'J fl11vh~TU
'U 'U

bl.G1~fll'~1~'IJ~ fl11mPl~~~JtJfl11'111I.VlPl1'ULG1~~ ~VlG1lJlb-if mtJ ll?i'u'U1A ~ "fl11tJ~'JbtJ~ tJWllPl~~l. tJ'U~~'J1G1~~~ G1"rJ,!I ,. d.& d.I1 •

fl.Pl.~. ~~fhl-1'U~mB'lJbb'UJVl1~fl11~~'Ul~fl~~~1'U~~~G'I~lVl~'J<Ul~1'Ufl11mbbG'l~'JPlG11mvn~fl1~~fl~l v)-:j-d''U ,

oJ
(9).LL'W1'Vl1"fl1~'V'lVlJ'W1

1,x~J'U ~1'Ufl1~t?l1bD'Ufl1~\1l1lJmeJ'IJ u'U1Vl1~fl1~~~'U1V1 fl~~ ~1'U~ ~VIG'I'UB~'ih11'Ufl1"Jbl.G1~
~flG11mfl1Pl~~(9)llJ~ fl.'W.fhVl'U~ (9)llJVl11~~eJ~l11ml'U n.'VL~ 'U~ (9)O(9)b(l/lb G1~1'U~(9)~ 'W~~fI1PllJ lvct'b(9)

..J ~ d Q,I <V V V~.r::::r. QJ

bb61~Vl 'UI (9)O(9)b(l/l (9)~ 61~TWVllvb fl'UtJltJ'U lv<tblv bbG1~mlJn~eJ'Jbb'U1Vll~fl1I'W~'U1Vlfl~~~1'U~I\}VlG1
o Q.J V Q ~ 0

?llVl1'IJ'U1~1'Ufl11Pl~bbG1~~PlG11mvn-:jtl1~~fl~lVlfl.Pl.~. mVl'U~

lv. fl~lJLth'VIlJ1tJ

<Ul~1'Ufl11Pl~l.bG1~'IJPlG11mVll-:jm ~~ n~l~ bu'U n ~lJ bUlVllJ1 CJ1'Ufl1 ~~~'U lV1fl~~~l'U~~~G1'U , ,

~lbb'Um~'U c( fl~lJ 1~bbn (9))Management (M) lv) Academic (A) b(l)Service(S) bbG1~c() Technologist (T)

Management (M) (9).tJ~~b[lVle)l'UJCJfl1~

lv. ~ltJ-:jl'U'IJ~Vll~fl1~~fl~l

Academic (A) (9).~e)1'Ul~fl11fl~lJ 1'UVlihCJ-:jl'Ufl1~~fl~l'U , .

lv. ~lCJ-:jl'Ul'Ulfll1~fl~1

en. ~ltJ-:jl'UDbVl~ml~fl~l

Service (S) (9).~lCJ-:jl'Ufl1~?leJ'U

'" ""lv. ~PlmmVl1-:jfl11~fl~leJ'UmlJlJlml b(l~ Pl. (lv)

(CJflb1'U~ltJ~1'Ul'Ulfl11~fl~1 bbG1~?llCJ-:jl'Ul'Ulm1PleJlJVl1b(9)eJ~)

Technologist (T) .:::to .0::::. ~ ~ vd.::ll V w
~lCJ-:jl'U1'Ulm1PleJlJ'Wlb(9)eJl Vl~B~VllJmllJ1 PlTllJ?llm~" ~fl .fl1'WbbG1~

'U 'U

~fl~~~1'UbVlPl1 'U1G'1~~~VlG'I~1~~'JlJB'JVlmCJ1 ,x~'IJ~~

~l'U~l'Ub VlPlL'ULG'I~~l~~'UbVl~'UB-:jVlthCJ~1'Ufl11~fl~
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-tv-

sn. ~hWf.ll1J"lJe)olm~~~mi1J
I

1'U'S~tJ~b~1Jbb'Sfl'1J€J\lf11'Svrl'lJ'W1rhv~'UVifhutJ1lJ'1J€J\lbb~~~fl6'ilJ(9)llJ~ fl.'\"l. rhVf'UVi ti1\l-d,
Management (M) ~rl1'U1tJfll'Sfl€J\l rhVl'UVi11 bU'U "~tJ-r'UbtJ~tJ'Um~'U1'U\ll'WJi'1'W~~Y1flv v

1'Um~'Ul'Um'Svl1\ll'U'I!I~€J flli 1,x'U~flli" 6'11m i(1111'WItJ'U1 tJbbfl~Vii'l'VI1\l€J\lr1m'\J1fl~'U~'I!I1i'S~ti1'U6'1\l :wlr11'l!l'WVl
v v

dJ'UbbU1'V11\lbb6'l~bbC-J'Uflli~lbii'U\ll'U'1J€J\l'l!ltlltJ\ll'U 'VI'U'VI1'Ubb6'l~vr 1'lJ'U1m~'Ul'U fll'S i5fl11vl1\ll'U '1!11€Jfl11'U~fll1

1~6'11111'Sm€J\l-rtJ fll1b ~€JlJltJ\l.um.J6'l~b u'UtJ'S~ IfJ'1it1~fl6'11Lil1flJ~ IVltlfl1'SU1b 'VIf11'U16'l~~~Y16'll11liv

Academic (A) trvl1\ll'UJi'1'U'UIVtJltJbb6'l~i'1i1fl11 rl1'l!l'UVl11bU'U "rni.um.J6'l~~Y16'1~V('U6'1~tJ"
v v v

~6'11lJ1 'wi bA11~1t1ua ~liim.J6'l 'S1lJt1\l bVIA1'1..116'lfj ~~V(6'l I.~ €Jfll1111 b~'W€J'VI1\lb~€Jflb:U \l'WItJtJ1 tJ f11'Sr11'1!1'WVlv .

bbC-J'U\ll'UIm\lfll'S im6'1'U€J'VI1\li'1i1fl11~61€JVlA~€J\ln'UVii'l'VI1\lbb6'l~tI'VILim6'1(9){€J\lr1m'SllJ~\liim11Jbi1hi~tJtJim.Jfl
J J fj .. :',' '\J

6'11m1(1~Vl bf1'Ui€JlJ6'll~mn'W1tJbbtJ'UVl6'11lJ1'S(1U1m ua fl btJ~ tJ'U'VI~m~v f11'utJi'€J~l\l6'1~m flv v v

Service (5) trvl1\ll'UJi'1'W'U1fl1i rl1'VI'WVl11bU'U"m,xtJ1rm~~V(6'lrnA-r~" ~611lJ1'S(11-ifb'VIALU16'l8~ ~ ~.

~~V(6'l1'Ufll'S1 ,xtJ~fll11 ~A11lJ'1i1 tJb'I!I~€J 'I!I~flrl1'UltJm1lJ6'1~mfl1~bbritJ'S~'1i1'1i'U vi1€J~-rtJtJ1fl1i~\lmtJ1 'W
v

bb6'lern tJ'U€Jfl'l!ltl 1 tJ\l1'U ~ \l~ I.U 'UtJ~ fl1 i'l!l61fl'Vfl'I'VItlltJ\ll'U bb6'l~fl1'StJ~fl11'Vfl\l'l!ltl ltJ\ll'U~ 'U~ iifl11b ~ e:JlJItJ~

illJ'VIth tJ\ll'U 11lJ~\l~1lJ1'S(11,xi e:JA~ bl4'W1'UflliWI'lJ'U1 AflJfll'\"l f11itJ~fll'S~iitJ 1~'1l1'1i'Ubu'Ui'l'W ~ fl6'l1'l., v

Ji'l tJfll'~Ul I.'VIALU16'1~~~V(6'llJ11i

Technologist (T) ~tJ5U~\ll'UJ{1'Ub'VIA1'U16'1fj~~V(6'l rll'VI'WVl11bU'U"~WI'lJ'Ulb'VIAl'U16'lfj~~V(6'l

'1J€J'l'VItlltJ\ll'U" ~6'11:wli(1'U~'I!Il11m\lfl1i 'I!I~m~ €Jflb'VIA1'U16'lv~ I.'I!Im~~lJ:wlWI'lJ'Ulbb'\"l6'l(9)'W e:J{lJ fl 1 'S'U1'1!11i~ Vlfl1i

fll tJ1 'Ue:J~r1fl1 bb6'l~ fl1i~ Vl'U~flli'1J fl\l-r ~ b~€J ifl\l-rtJ fll 'StJ-r'U I.tJ~ tJ'Wm~'Ul 'Uf11 'Svll '11'U flli'U ~'I!Il 'S~Vlfll1
'"

bb6'l~ itJ 1.1. 'U'Ufll1l ,x'U~ fl 1 'S1~e:J~1'UitJ 1.1. 'U'U~ ~V(6'1~6'11lJ1 1m ~€JlJ ltJ \li fllJ6'l f11ivll\ll'U bb6'l~ fll i 1~tJ ~ fll 1
'\J cv '\J \I

i ~ 'I!I11 'I'VItl 1 tI '11 'Ufll A-r fjJi'J tJn'U I.€J\l bb6'l~ 1~'I!I11 \l'VItl1 tJ'll 'Ufll A-rfjn 'UtJ i~'1i1'1iU (9)61flVl'\J'U6'11mi(1 Vlbb6'l
'" '" v

Ul1 ~-rfl~li~'UtJ1 ~iiAl1lJ~'U f1'I tJ 61e:JVli1tJ ii 1.61i'i tli fll '\"l bb6'l~ fl ~1 'U?ifll'\"l'\"l ~ e:JlJ1i '11 'Ufl ~ 1 'll'l €JI.~ €J'I
' \J

11lJ~\l6'11mi(1vrl'lJ'Wli~'U'U 1,x6'1€JVlA~el\ln'UI.'VIAl 'U16'lv~ I.tJ~ tJ'UbbtJfl\l1 tJ1~

cs::'. Vlrl'VI1~fl11~lbij'U,n'U

flltJ 1'Uu tvctb<t' oV111'1Jfllifli bb6'l~'UAmm'VI1\lflliPi fl~1~1~11f1tJ-r'UI'1J iiV(fl~~bb6'l~~ fltJfll~\J ,

~ I.'I!Im~61lJl'l€JfllitJ-r'U I.tJ~ tI'UfllA-rfjl. U 'U-rfj'U16'l~~Y16'lti1\l-d'" ...
'S~tJ~b~lJ~'U 1,x 'VItl ltJ'll'Uii fl1ib(9)~ tJlJA11lJ'\"l~ €JlJ~ fll1b~ €JlJltJ'l

\J

(Early Stage) bb61~\J1flJlfl11.ufl~6'lflltJ 1'U~l'Uil'1ifl1'S'S~ti1'Um~ml\l

btJ~ tJ'Um~m'Ufl1'Svll\l1'W1.1.6'I~fl1'S 1,x'U~f)li

i ~ tJ~ r1161\lWI'lJ'1..11 1,x'l!ltll tJ\ll'Wiifl1ivl1\l1'U~ I.~€JlJItJ.:Jbb6'l~'UiflJ1fl1ioV fllJ 6'1
\J. \J

(Developing Stage) oV1lJ'I!ItlltJ.:J1'UtJ-r'UtJ1.:Ji5fl1ifl1i~lbij'U.:Jl'U1'V11J

I.tJ~ tJ'WitJ bb'U'Ufllivi1.:Jl'U'1J€J.:J€J\lr1fliv.., V LV 0 I <v d ~'j~tJ ~~1'lJ'W1bbfll 'I!Ifl1'j'VI1':)1'W'j~'I!I11':)fl1A'j~b'1i€J:WbtJ\lbb6'l~'U

(Mature Stage)
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•I" "'<to u'1:::L~'I.Jnlca'WWJ'Ul

1'U':i:::CJ:::L~lJbbsn 1,x'VIflfl~lJl'1€l\lij~'U~l'Ufll':i~\JlJ'Ul ~\ld
" '"

<t.(9) iJ~ fll':ib~ tJ'U~ iJ ~ ~ (9) ~ bVhl1'Ubb(1~ 1-ffb'VIfll 'U1(1~ dJ'U (Dicital Literacy) ti ~l'U ~ \I.Q
'II 'II :;,

(9») fll':i1-ff\ll'Ufl€llJ-Wlbl?1€l1 lD) fll':i1-ff\ll'U~'Ub'VI€l1biJl?1 bTl) fl1':i1-ff-:Jl'Ub~€lfllllJ~'Ufl\ltJ61eJVlJlCJ cr) fl1':i1ihhbbfl1~

tJ':i:::lJ1G'1r1l <t) fl1':i1ittJ';ibLfl1lJ\I11';il\lr11'1.mW b) fl1':i1ittJ';ibbml.Jfll';j,j lL?l'U€J\ll'U b'II) fl111itthLLml.J?l~ l'l~ €l~ ~ 11fl

~) fll':iv1l\ll'U~1l.Jn'ULLUU€l€l'U'l61t1LL61:::ti) fll';i1-ff~~1161L~€lfl1ll.J~'Ufl\ltJ6'l€lVlJlCJ

<t.lD iJ~fll';ib~CJ'U~ iJ~~ lD LoUlh'U1CJU1CJ flf1V1lJlmb6'l:::lJll?1':i~l'U
'II ~ '"

b. caUbLU'Ufll'11Jml'U'UJ b'IIo: lDo : (9)0
'II

oC:\II 21 V Q.J .::i iI

fll1b ':iCJ'U':iVl1CJfll':i'V'HilJ'Ull?1'Ub€l\lbbG'1:::L';iCJ'U1
. Q 'II

'llfl fll':itJijD~\ll'U ~1 CJ15fll':i~VlG'1l flVl6'll CJ

b~'U fl11L~CJ'U-n'U':itJLLUU€l€J'U1m.J bU'UI'1'U
'II 'II

fll';ib~CJ'U~'llfl~~'UbL61:::fll1?l€J'U\ll'U L~'U fll11,x
'II 'II

r1ltJ1m~lLL'U:::,jl fll1~fl\Il'UnU~L~CJ1'lllru LU'UI'1'U
'II v

fll':iL~CJ'U~'llflfll':i~ fl€JU':ilJ 1'U~tJLbUU~ Vim flVIm CJ
'II 'II

LL6'l:::LLJ'Ufll':i~ fltJijD~:l.Jl fl flll msu 1':iCJlCJ

1,x(1Vlfll':iU1':itJ1CJ LL61:::b~lJfll':ib~CJ'U-n 'U':iUbbUU~'U
Q 'II

"' '"b'II. bb'U1'V11~fll'1"lJ'ULflfleJ'U

1,x~1'U';il'llm';in 1V1'UVlLLtJ1 'VI1\1f/11oUULfl~ €J'Ufll1~ \JlJtJll1 fl't!t:::~1'U~ ~ 11ml1V1~u.u 1':i1'llfll ';i1"1~
".,. ......

LL6'l~'UflG'11fl1'V1l\lfl1';iP1fl't!t1 Vl\ltJ,
b'II.(9) ~\lb?l~lJ ?lUU?ltJ'U ~VlLI?1~CJl.J\lutJ';i~mtl,l ?l~1'lU1':iCJ1fl1P1fl11v11\1l'U1 'U':iU bL'UU~~l161

, 'II

€Ju mill LL6'1:::Lfl~ eNii €J~~ 116'1L~ €J?lUU6'f'U 'Ufl1':i~ \JlJtJll1 fl't!t~ ~ l'U~ ~116'l?i1V1~U-rr 1':i1'llfl1':ifl1 bbG'1~Ufl6'11 fl5
~ .. 'U "

'VIl-:Jfl11~fl't!tl1 'UG1-:JnVl

b'II.lD 11\1 LLtJ1'V11\1fl1':iv11LU'U\l1tJ b~€l~WJtJ 111fl't!t~~l'U~ ~11G'1

..
LbG'1~11tJ'l1'U fl.fl.P1. LYW'VI';i1U
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พระราชบัญญัติ 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น

ต้นไป 
  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(๒) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๕) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๖) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ก ากับดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕ การประกอบวิชาชีพต้องอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่ง หรือหน่วยงานต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 
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กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ 

  
หมวด ๑ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๗ ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีวัตถุประสงค์และ
อ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 

  
มาตรา ๘ คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 
(๒) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
(๓) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
  
มาตรา ๙ คุรุสภามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๒) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๓) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณของวิชาชีพ 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(๘) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
(๙) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
(๑๐) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
(๑๑) ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย 
(ก) การก าหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
(ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และ

การรับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 
(ง) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
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(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ 
(ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา และ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
(ฌ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 
(ญ) การใดๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๒) ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนา

วิชาชีพ 
(๑๓) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออก

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ 
(๑๔) ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคุรุสภา 
(๑๕) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 
ข้อบังคับของคุรุสภาตาม (๑๑) นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเม่ือได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาจะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบกับร่าง

ข้อบังคับดังกล่าว และให้ประธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างข้อบังคับนั้นต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า รัฐมนตรีอาจ
ยับยั้งร่างข้อบังคับนั้นได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลโดยแจ้งชัด หากมิได้ยับยั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบังคับ ให้ถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้น ถ้ารัฐมนตรียับยั้งร่างข้อบังคับใด ให้
คณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้งในการประชุมครั้งหลังนี้
ถ้ามีคะแนนเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ให้ประธานกรรมการคุรุสภา
เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถ้ารัฐมนตรีมิได้ให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างข้อบังคับ ให้ถือว่าร่างข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว 

นอกจากอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คุรุสภามีอ านาจกระท ากิจการต่างๆ ภายในขอบแห่ง
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ 
(๓) กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 
(๔) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  
มาตรา ๑๐ คุรุสภาอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(๑) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๓) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของคุรุสภา 
(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คุรุสภา 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
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รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รวมทั้งไม่อยู่ในข่ายการบังคับตามกฎหมายภาษีอากร 

  
มาตรา ๑๑ ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี ทั้งนี้ 

ต้องไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
  

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการคุรุสภา 

                   
  

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกฎหมาย 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ที่เป็นหรือเคย
เป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามคน 

(๔) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ 
หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวนสามคน และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจ านวนสิบเก้าคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และมาจากสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และ

วิธีการเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

  
มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
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(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
(๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการ 

หรือด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับกิจการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๘) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม (ข) (๔) หรือ (ข) (๕) ผู้นั้นต้องลาออกจากต าแหน่งเดิมก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้ามิได้ลาออกภายใน
เวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและให้
รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาในล าดับถัดไปด ารงต าแหน่งแทน 

  
มาตรา ๑๔ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี หรือด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูช านาญการข้ึนไป 
  
มาตรา ๑๕ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑) และต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 

  
มาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
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ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะ
มีการแต่งตั้งแทนหรือไม่ก็ได้ 

เมือ่ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ 

(๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ

มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๑๘ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ 

(๕) ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนสิบเอ็ดคนจาก
คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๒) จ านวนห้าคน และจากผู้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้าน
การศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหกคน ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) และจัดให้มีการประชุม
คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และการศึกษา เพ่ือเลือกกันเองให้ได้กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) รวมทั้ง
จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา 
๑๒ (๕) 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และด าเนินการสรรหา
และเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบด าเนินการในทางธุรการของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) พ้นจากต าแหน่งก่อน

ครบวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนซึ่งได้รับการสรรหาในล าดับถัดไปด ารงต าแหน่งแทนก็ได้และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้
ได้รับการเลือกหรือเลือกตั้งในล าดับถัดไป ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีรายชื่ออยู่ไม่พอเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ด าเนินการสรรหา 
คัดเลือก หรือเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้
กรรมการคุรุสภาที่มีอยู่เป็นกรรมการคุรุสภาต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน และในกรณีท่ีประธาน
กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกผู้ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

  
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารและด าเนินการตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของคุรุสภาซึ่งก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔ 
(๔) เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติตาม

อ านาจและหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการคุรุสภา 
(๖) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

ดังกล่าว 
(ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออก

จากต าแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิธีการ เงื่อนไขในการจ้าง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของคุรุสภา 
(จ) ก าหนดอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
(๗) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุ

สภา 
(๙) พิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
                   

  
มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย 

(๔) กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจ านวน
สองคน 

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจ านวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่าสิบปี หรือด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูช านาญการขึ้นไป ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี 

ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
การก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๒๒ การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ 

(๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๒๓ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๒๔ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน

ต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้น าความในมาตรา ๑๖ 

วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ 

(๑) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ 

แล้วแต่กรณี 
(๕) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
  
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต 

(๒) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๓) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพ 
(๔) ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามท่ีก าหนดใน

ข้อบังคับของคุรุสภา 
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือกระท า

การใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ 
(๗) พิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะกรรมการคุรุ

สภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินงานของคุรุสภา 

                   
  

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม
คณะกรรมการคุรุสภาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๒๗ ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการคุรุสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  
มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภา หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังคุรุสภาในเรื่องใดๆ ก็ได้ 
  
มาตรา ๒๙ ให้น าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจเรียกบุคคล
ใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจและ
หนา้ที ่

หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าหรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ
ด้วยว่าจะให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือวัตถุพยานในเรื่องใด 

  
มาตรา ๓๒ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการและคณะท างาน

ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๓๓ กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) จะด ารงต าแหน่งตามมาตรา 

๒๑ (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณีในคราวเดียวกันไม่ได้ 
  
มาตรา ๓๔ ให้มีส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคุรุสภา 
(๒) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คุรุสภามอบหมาย 
(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอต่อคุรุสภา 
  
มาตรา ๓๕ ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการของ

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งด าเนินการตามท่ีประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา ประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย 

คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุสภา 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๓๖ เลขาธิการคุรุสภาต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้

เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๓) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถปุระสงค์ และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๒) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับคุรุสภา 
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มาตรา ๓๗ เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

  
มาตรา ๓๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการคุรุสภาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการคุรุสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการคุรุสภากับเลขาธิการคุรุสภา 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการคุรุสภาให้เลขาธิการคุรุสภาออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
  
มาตรา ๓๙ เลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติและประกาศของ
คณะกรรมการคุรุสภาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดรวมทั้งให้มีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต 
(๒) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา 
(๓) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการคุรุ

สภารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือพิจารณา 

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

เลขาธิการคุรุสภาต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

  
มาตรา ๔๐ เลขาธิการคุรุสภา มีอ านาจดังนี้ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่

ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๔๑ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้แทนของคุรุสภา

เพ่ือการนี้ เลขาธิการคุรุสภาจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
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มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
ส่วนที่ ๕ 

การประกอบวิชาชีพควบคุม 
                   

  
มาตรา ๔๓ ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม

ตามพระราชบัญญัตินี้ การก าหนดวิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทาง

การศึกษา 
(๒) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องท าหน้าที่สอน

ด้วย 
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งท าการ

ฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

(๔) ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๕) ผู้ที่ท าหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที่

เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน
ทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 

(๖) คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

(๗) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๘) บุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
คุรุสภาก าหนด 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

หน้า 95



(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง

วิชาชีพ 
  
มาตรา ๔๕ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การก าหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อ
ใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีค าวินิจฉัยถึงที่สุด 

  
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบ

วิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบ
วิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา 

  
มาตรา ๔๗ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัดและเงื่อนไข

ตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๔๘ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๔๙ ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
(๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
(๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
การก าหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพ่ือด ารงไว้
ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภาก าหนด 

  
มาตรา ๕๐ มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้ก าหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
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(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม 
การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๕๑ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้

ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยท าเรื่องยื่นต่อคุรุสภา 
กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ

ว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจ้งเรื่องต่อคุรุสภา 
สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปี

นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าวและ
รู้ตัวผู้ประพฤติผิด 

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕๒ เมื่อคุรุสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา ๕๑ ให้

เลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่ชักช้า 
  
มาตรา ๕๓ ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 

พร้อมทั้งส่งส าเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มพิจารณา 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิท าค าชี้แจงหรือน าพยานหลักฐานใดๆ ส่งให้
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก าหนด 

  
มาตรา ๕๔ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยกข้อกล่าวหา 
(๒) ตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ์ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
  
มาตรา ๕๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๕๔ 

(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยต่อคณะกรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค า
วินิจฉัย 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาให้ท าเป็นค าสั่งคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการ

วินิจฉัยชี้ขาด 
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มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้ใดประกอบ

วิชาชีพควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมนับแต่วันที่
ทราบค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 

  
มาตรา ๕๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่

วันที่ถูกสั่งเพิกถอน 
  

ส่วนที่ ๖ 
สมาชิกคุรุสภา 
                   

  
มาตรา ๕๘ สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดังนี้ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
การจดทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามที่คุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๕๙ สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) และ 

(๓) และเป็นผู้มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉันท์ 
  
มาตรา ๖๐ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณา 
(๒) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๑ 
(๓) ช าระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา 
(๔) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตาม (๒) 

และ (๓) 
  
มาตรา ๖๑ สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๙ 

ส าหรับกรณีสมาชิกสามัญ 
(๔) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
(๕) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                        
  

มาตรา ๖๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท าหน้าที่บริหารงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

(๒) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การด าเนินงานด้านสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี

อ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
(๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับ

สวัสดิการต่างๆ ตามสมควร 
(๔) ให้ความเห็น ค าปรึกษา และค าแนะน าในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการ  

สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ด าเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖) ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้กรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือกระท าการใดๆ แทน 
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(๘) สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๙) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 
สิบสองคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทน
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๕ กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 

การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ให้น าความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๖ การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้น าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

ส่วนที่ ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   
  

มาตรา ๖๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจกระท ากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
ให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ 
(๓) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  
มาตรา ๖๘ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๒) เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
รายได้ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

  
มาตรา ๖๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคน
หนึ่งบริหารกิจการของส านักงาน รวมทั้งด าเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 
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คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีอ านาจ
สรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  
มาตรา ๗๐ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถท างานให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออก

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากต าแหน่งตาม 
(๓) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

  
มาตรา ๗๑ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติและ
ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจน
เสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร
กิจการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๗๒ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีอ านาจดังนี้ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่

ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติหรือ
ประกาศท่ีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

  
มาตรา ๗๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

  
มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
หมวด ๓ 

การก ากับดูแล 
                   

  
มาตรา ๗๕ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลการด าเนินงานของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้คุรุสภา และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ 

(๓) สั่งเป็นหนังสือให้คุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระงับหรือแก้ไขการกระท าใดๆ ที่ปรากฏว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของคุรุสภาและ
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คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย หรือข้อบังคับคุรุสภา 
และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๗๖ ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคุรุสภา 

รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไปต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา ๗๗ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

ของคุรุสภาเป็นประจ าทุกปี แล้วรายงานให้รัฐสภาทราบ 
  

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ

ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  

บทเฉพาะกาล 
                   

  
มาตรา ๘๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาเท่าที่มีอยู่ตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนและให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหน้าที่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันประกอบด้วย 

(๑) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ในด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

(๓) ผู้แทนสมาคมวิชาชีพด้านการศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจ านวนห้าคน 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือก

กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ด าเนินการให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการแต่งตั้ง 

  
มาตรา ๘๒ ให้เลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัตหิน้าที่

เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และให้รองเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคุรุสภา
และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๘๑ 

ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น
เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภา และของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ทั้งนี้ 
ให้ด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือนค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
อ านวยการคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆ ของคุรุสภาตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ดังนี ้
(๑) องค์การค้าของคุรุสภาและส่วนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเป็นของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๒) ส่วนที่นอกเหนือจาก (๑) ไปเป็นของคุรุสภา 
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการขององค์การค้าของคุรุสภาให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันอย่างเสรีได้ 
  
มาตรา ๘๔ ผู้ใดเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์และวิธีการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

บทบัญญัติมาตรา ๔๓ ยังมิให้น ามาใช้บังคับจนกว่าคุรุสภาจะออกข้อบังคับก าหนด
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  
มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน และภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
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สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘๖ ในวาระเริ่มแรก มิให้น าความในมาตรา ๑๔ (๑) มาใช้บังคับแก่กรรมการคุรุสภา

และกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจนกว่าคุรุสภาจะออกใบอนุญาต 
  
มาตรา ๘๗ ในวาระเริ่มแรกของการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี

คณะครุศาสตร์ หรือการศึกษา ให้เลือกผู้แทนจ านวนสี่คนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จนกว่าจะมี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนครบจ านวนสามแห่ง จึงจะเลือกผู้แทนตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๔) 

  
มาตรา ๘๘ ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอ่ืนที่ ก.ค. ก าหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคุณวุฒิในการขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๙ ให้สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ อยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
นั้นๆ ต่อไป 

  
มาตรา ๙๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกค าสั่ง ประกาศ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้น าค าสั่ง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
                   

  
(๑) ค่าข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ          ฉบับละ          ๖๐๐     บาท 
(๒) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                             ครั้งละ           ๒๐๐     บาท 
(๓) ค่าหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ    ฉบับละ          ๓๐๐     บาท 
(๔) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพ                                        ฉบับละ          ๔๐๐     บาท 
(๕) ค่าใบแทนใบอนุญาต                                          ฉบับละ          ๒๐๐     บาท 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจ าเป็นต้องตรา
กฎหมายเพื่อ 

๑. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. เพ่ือปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น
องค์กรวิชาชีพครูตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้เป็นไปตาม
มาตรา ๗๓ โดยก าหนดให้มี 

๒.๑ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า “คุรุสภา” มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ 

๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดภิาพ ความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงการศึกษา 

๓. เพ่ือสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชพีครู
ต่อไป 
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¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ√—∫√“™°“√‚¥¬‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ®“°‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π ß∫∫ÿ§≈“°√∑’Ë®à“¬

หน้า 108



Àπâ“ 23
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

„π≈—°…≥–‡ß‘π‡¥◊Õπ„π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°’Ã“ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ À√◊Õ

°√–∑√«ßÕ◊Ëπ∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
ç¢â“√“™°“√§√Ÿé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ëª√–°Õ∫«‘™“™’æ ÷́Ëß∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ

·≈– àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√µà“ßÊ „π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞
ç§≥“®“√¬åé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√´÷Ëß∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß¥â“π°“√ Õπ·≈–°“√«‘®—¬„π ∂“π»÷°…“

√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“¢Õß√—∞
ç∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß

ºŸâ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π
°“√ Õπ °“√π‘‡∑» °“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ◊Ëπ„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“

ç«‘™“™’æé À¡“¬§«“¡«à“ «‘™“™’æ§√Ÿ «‘™“™’æ∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·≈–«‘™“™’æ∫ÿ§≈“°√∑“ß
°“√»÷°…“Õ◊Ëπ

ç‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß
çÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò)  ∂“π»÷°…“
(Ú)  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(Û)  ”π—°ß“π°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π
(Ù) ·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡ª√–°“»¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
(ı) Àπà«¬ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õµ“¡ª√–°“»

°√–∑√«ß À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“°”Àπ¥
ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ‚√ß‡√’¬π »Ÿπ¬å°“√»÷°…“æ‘‡»…

»Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬ »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬ «‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π  ∂“∫—π À√◊Õ
 ∂“π»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘·≈–µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß

ç à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë¡’∞“π–‡ªìπ°√¡À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“°√¡
çÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ Õ∏‘∫¥’ À√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕ

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“
ç°√–∑√«ßé À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
ç√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß„π°√–∑√«ß∑’Ë¡’¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬Ÿà„π —ß°—¥

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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Àπâ“ 24
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ı ∫√√¥“§”«à“ ç¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπé ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π°ÆÀ¡“¬ ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ·≈–

¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ„¥ „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¥â«¬ ‡«âπ·µà®–‰¥â¡’°ÆÀ¡“¬

ª√–°“» √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ„¥∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬‡©æ“–

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

„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“¢—¥·¬âßÀ√◊Õ°“√∑’Ë®–µâÕßµ’§«“¡„πªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ·≈–¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π —ß°—¥°√–∑√«ß´÷Ëßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¬°‡«âπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠

„π —ß°—¥ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ·≈–‡ªìπ°√≥’∑’Ë

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡‘‰¥â°”Àπ¥„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

À√◊ÕÕß§å°√„¥‡ªìπºŸâ°”Àπ¥À√◊Õ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ „Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ°”Àπ¥À√◊Õ«‘π‘®©—¬

™’È¢“¥

À¡«¥ Ò

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¡“µ√“ ˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

§≥–Àπ÷Ëß ‡√’¬°«à“ ç§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“é ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç°.§.».é

ª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√

(Ú) ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√

(Û) °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®”π«πÀâ“§π ‰¥â·°à ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§ÿ√ÿ ¿“ ·≈–

‡≈¢“∏‘°“√ °.æ.

(Ù) °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«π‡®Á¥§π´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß®“°∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡‡™’Ë¬«™“≠

·≈–ª√– ∫°“√≥å Ÿß∑“ß¥â“π°“√»÷°…“ ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ¥â“π°ÆÀ¡“¬ ¥â“π°“√∫√‘À“√°“√®—¥°“√

¿“§√—∞ ¥â“π°“√∫√‘À“√Õß§å°√ ¥â“π°“√»÷°…“æ‘‡»… ·≈–¥â“π°“√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®À√◊Õ¥â“π‡»√…∞»“ µ√å

¥â“π≈–Àπ÷Ëß§π
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

(ı) °√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ÷́Ëß¡“®“°°“√‡≈◊Õ°µ—Èß®”π«π‡®Á¥§π

ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®”π«πÀπ÷Ëß§π ºŸâ·∑πºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥®”π«πÀπ÷Ëß§π

ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ®”π«π ’Ë§π ·≈–ºŸâ·∑π∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ®”π«πÀπ÷Ëß§π

À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Ù) ·≈–°√√¡°“√ºŸâ·∑π

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡ (ı) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ °.§.». ‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√·≈–„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ °.§.». ·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π

°.§.». ‡ªìπºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√‰¡à‡°‘π Õß§π

¡“µ√“ ¯ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬

(Ú) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“ “¡ ‘∫Àâ“ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–‰¡à‡°‘π‡®Á¥ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å

(Û) ‰¡à‡ªìπºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑“ß°“√‡¡◊Õß

(Ù) ‰¡à‡ªìπ ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘ËπÀ√◊ÕºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ

(ı) ‰¡à‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∑’Ëª√÷°…“ À√◊ÕºŸâ¡’µ”·Àπàß∫√‘À“√„πæ√√§°“√‡¡◊Õß

(ˆ) ‡ªìπºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ËÕß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬

∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ

¡“µ√“ ˘ °√√¡°“√ºŸâ·∑πºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–‰¡à‡§¬∂Ÿ°æ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ

¡“°àÕπ

(Ú) ‡ªìπºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ËÕß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬

∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ

¡“µ√“ Ò °√√¡°“√ºŸâ·∑πºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–‰¡à‡§¬∂Ÿ°æ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ

¡“°àÕπ

(Ú) ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√„πµ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“Àâ“ªï

(Û) ‡ªìπºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ËÕß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬

∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
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Àπâ“ 26
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ÒÒ °√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√ŸµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–‰¡à‡§¬∂Ÿ°æ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ

¡“°àÕπ

(Ú) ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“πªØ‘∫—µ‘°“√ Õπ„π«‘∑¬∞“π–‰¡àµË”°«à“§√Ÿ™”π“≠°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√ Õπ‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“ªï

(Û) ‡ªìπºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ËÕß§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬

∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ

¡“µ√“ ÒÚ °√√¡°“√ºŸâ·∑π∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊ËπµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’«ÿ≤‘°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’

(Ú) ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π π—∫ πÿπ°“√»÷°…“´÷Ëß‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π

‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√π‘‡∑» °“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ◊Ëπ

„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“ªï

(Û) ‡ªìπºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫„π‡√◊ËÕß§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–‰¡à‡§¬¡’ª√–«—µ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬

∑“ß®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ

¡“µ√“ ÒÛ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ‡≈◊Õ°µ—Èß„À¡à‰¥âÕ’° ·µà®–¥”√ßµ”·Àπàßµ‘¥µàÕ°—π

‡°‘π°«à“ Õß«“√–¡‘‰¥â

∂â“°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“«à“ß≈ß

„Àâ¥”‡π‘π°“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√·∑πµ”·Àπàß∑’Ë«à“ß¿“¬„πÀ° ‘∫«—π µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“µ√“ ˜ «√√§ Õß ‡«âπ·µà«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ºŸâπ—Èπ‡À≈◊Õ‰¡à∂÷ß‡°â“ ‘∫«—π

®–‰¡à¥”‡π‘π°“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√·∑π°Á‰¥â ·≈–„Àâ°√√¡°“√´÷Ëß·∑π°√√¡°“√„πµ”·Àπàß∑’Ë«à“ß≈ß

¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫√–¬–‡«≈“∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°√√¡°“√·∑πµ”·Àπàß∑’Ë«à“ß≈ßµ“¡«√√§ Õß ·≈–¬—ß¡’°√√¡°“√

∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‡°‘π°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ°√√¡°“√∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬ŸàªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª‰¥â

‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥µ“¡«“√–„π«√√§Àπ÷Ëß À“°¬—ß‰¡à¡’°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·≈–‡≈◊Õ°µ—Èß

°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¢÷Èπ„À¡à „Àâ°√√¡°“√ ÷́Ëßæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–π—Èπ

Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘πß“πµàÕ‰ª®π°«à“°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·≈–°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ‡≈◊Õ°µ—Èß„À¡à‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë
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Àπâ“ 27
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ÒÙ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°‚¥¬¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ≈“ÕÕ°µàÕª√–∏“π°√√¡°“√

(Û) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(Ù) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

(ı) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À√◊Õ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ¯

(ˆ) ‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”

‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(˜) §≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘„ÀâÕÕ°

¡“µ√“ Òı πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– °√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°‚¥¬¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ≈“ÕÕ°µàÕª√–∏“π°√√¡°“√

(Û) æâπ®“°°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(Ù) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˘ ¡“µ√“ Ò ¡“µ√“ ÒÒ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÚ

(ı) ∂Ÿ°∂Õ¥∂Õπ‚¥¬√—∞¡πµ√’µ“¡¡µ‘¢Õß °.§.». ¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß„π “¡

¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë àÕ‰ª„π∑“ß∑ÿ®√‘µ

µàÕÀπâ“∑’Ë À√◊Õ¡’‡®µπ“°√–∑”°“√‚¥¬‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡ À√◊Õ„™âÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¢—¥µàÕ°ÆÀ¡“¬

∑—Èßπ’È °àÕπ¡’°“√∂Õ¥∂Õπ „Àâ√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢÷Èπ Õ∫ «π

¡“µ√“ Òˆ °“√ª√–™ÿ¡ °.§.». µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π

°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡

„π°“√ª√–™ÿ¡ ∂â“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡àÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡À√◊Õ‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â „Àâ√Õßª√–∏“π

°√√¡°“√∑”Àπâ“∑’Ë·∑π ∂â“‰¡à¡’√Õßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ¡’·µà‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â „Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡

‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡

„π°“√ª√–™ÿ¡∂â“¡’°“√æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫µ—«°√√¡°“√ºŸâ„¥‚¥¬‡©æ“– À√◊Õ‡¡◊ËÕ¡’°√≥’‡¢â“¢à“¬

∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥«à“°√√¡°“√ºŸâπ—Èπ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ °√√¡°“√ºŸâπ—Èπ‰¡à¡’ ‘∑∏‘‡¢â“ª√–™ÿ¡

°“√«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷Ëß„Àâ¡’Àπ÷Ëß‡ ’¬ß„π°“√≈ß§–·ππ

∂â“§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π„Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥
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Àπâ“ 28
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ Ò˜ °.§.». ¡’Õ”π“®µ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√«‘ “¡—≠ ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ çÕ.°.§.». «‘ “¡—≠é

‡æ◊ËÕ∑”°“√„¥Ê ·∑π °.§.». À√◊Õ∑”Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫§≥–Õπÿ°√√¡°“√Õ◊Ëπ∑’Ë°”Àπ¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‰¥â

„π°√≥’∑’Ëµ—Èß Õ.°.§.». «‘ “¡—≠ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡√◊ËÕß°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬ °“√ÕÕ°®“°

√“™°“√ °“√Õÿ∑∏√≥å·≈–°“√√âÕß∑ÿ°¢å „Àâµ—Èß®“°°√√¡°“√ °.§.». ∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ Õ¬à“ßπâÕ¬

 Õß§π ·≈–°√√¡°“√ °.§.». ∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“

Àπ÷Ëß„π “¡¢Õß®”π«πÕπÿ°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ ÒÛ ¡“µ√“ ÒÙ ¡“µ√“ Òı ·≈–

¡“µ√“ Òˆ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ Ò¯ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“®–‡ªìπ°√√¡°“√„π °.§.». Õπÿ°√√¡°“√„π

Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–°√√¡°“√Õ◊Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘„π¢≥–‡¥’¬«°—π¡‘‰¥â

‡«âπ·µà°“√‡ªìπ°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß

¡“µ√“ Ò˘ „Àâ °.§.». ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ πÕ·π–·≈–„Àâ§”ª√÷°…“·°à§≥–√—∞¡πµ√’‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬°“√º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ú) °”Àπ¥π‚¬∫“¬ «“ß·ºπ ·≈–°”Àπ¥‡°≥±åÕ—µ√“°”≈—ß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®”π«π·≈–Õ—µ√“µ”·Àπàß¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“

(Û) ‡ πÕ·π–·≈–„Àâ§”ª√÷°…“·°à§≥–√—∞¡πµ√’„π°√≥’∑’Ë§à“§√Õß™’æ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¡“° À√◊Õ

°“√®—¥ «— ¥‘°“√À√◊Õª√–‚¬™πå‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬—ß‰¡à‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“„πÕ—π∑’Ë®–ª√—∫ª√ÿß‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß ‡ß‘π‡æ‘Ë¡

§à“§√Õß™’æ  «— ¥‘°“√ À√◊Õª√–‚¬™πå‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ‡À¡“– ¡

(Ù) ÕÕ°°Æ °.§.». √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ °Æ °.§.». ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’·≈–ª√–°“»

„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

(ı) æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬µ’§«“¡ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°°“√„™â∫—ß§—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡¡◊ËÕ °.§.».

¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â«„ÀâÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ªØ‘∫—µ‘µ“¡π—Èπ

(ˆ) æ—≤π“À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–¡“µ√∞“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ √«¡∑—Èß°“√æ‘∑—°…å√–∫∫

§ÿ≥∏√√¡¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(˜) °”Àπ¥«‘∏’°“√·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√®â“ß‡æ◊ËÕ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°”Àπ¥Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“µÕ∫·∑π

หน้า 114



Àπâ“ 29
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

(¯)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“ °“√‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠°”≈—ß„® ·≈–°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(˘)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√®—¥ «— ¥‘°“√·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå‡°◊ÈÕ°Ÿ≈Õ◊Ëπ·°à¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(Ò) æ‘®“√≥“µ—Èß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√Õ◊Ëπ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

µ“¡∑’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬

(ÒÒ)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ª√– “πß“π „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π”·≈–™’È·®ß¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

·°àÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“

(ÒÚ) °”Àπ¥¡“µ√∞“π æ‘®“√≥“ ·≈–„Àâ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬ °“√ÕÕ°®“°

√“™°“√ °“√Õÿ∑∏√≥å·≈–°“√√âÕß∑ÿ°¢åµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(ÒÛ) °”°—∫ ¥Ÿ·≈ µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡‡ªìπ∏√√¡·≈–¡“µ√∞“π¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ µ√«® Õ∫

·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „π°“√π’È„Àâ¡’Õ”π“®‡√’¬°‡Õ° “√·≈–À≈—°∞“π®“°Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“

„ÀâºŸâ·∑π¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ¢â“√“™°“√ À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥ ¡“™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®ÕÕ°√–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫ √«¡∑—Èß„Àâ à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ¢â“√“™°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥√“¬ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë‰ª¬—ß °.§.».

(ÒÙ) √“¬ß“π·≈–‡ πÕ·π–µàÕ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥„π°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“ à«π√“™°“√ Õ.°.§.».

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ À√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√‚¥¬¢—¥·¬âß°—∫·π«∑“ßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥‰¥â√—∫√“¬ß“π·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–®“° °.§.». ·≈â« „Àâæ‘®“√≥“ —Ëß°“√

„Àâ à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ À√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈªØ‘∫—µ‘‰ªµ“¡π—Èπ

(Òı) æ‘®“√≥“√—∫√Õß§ÿ≥«ÿ≤‘¢ÕßºŸâ‰¥â√—∫ª√‘≠≠“ ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“™’æ À√◊Õ§ÿ≥«ÿ≤‘Õ¬à“ßÕ◊Ëπ

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ·≈–°“√°”Àπ¥Õ—µ√“

‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“µÕ∫·∑π∑’Ë§«√‰¥â√—∫

(Òˆ) °”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡„π‡√◊ËÕß°“√ªØ‘∫—µ‘°“√µà“ßÊ µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ò˜) æ‘®“√≥“®—¥√–∫∫∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘·≈–·°â‰¢∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘‡°’Ë¬«°—∫«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥

·≈–§«∫§ÿ¡°“√‡°…’¬≥Õ“¬ÿ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(Ò¯) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ

หน้า 115



Àπâ“ 30
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ Ú „Àâ¡’ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“

ç ”π—°ß“π °.§.».é ‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“

ç‡≈¢“∏‘°“√ °.§.».é ÷́Ëß¡’∞“π–‡ªìπÕ∏‘∫¥’‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–∫√‘À“√√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

 ”π—°ß“π °.§.». ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π„πÀπâ“∑’Ë¢Õß °.§.».

(Ú) «‘‡§√“–Àå·≈–«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

·≈–°“√®—¥√–∫∫∫√‘À“√√“™°“√„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“

(Û) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå‡°’Ë¬«°—∫¡“µ√∞“π À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(Ù) æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–®—¥∑”·ºπ°”≈—ß§π ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(ı) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå ‡ πÕ·π–π‚¬∫“¬ ª√– “πß“π·≈–¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(ˆ) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®—¬ ·≈–∫√‘À“√‡ß‘π∑ÿπ µ≈Õ¥®π «— ¥‘°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

(˜) °”°—∫ µ‘¥µ“¡ ·≈–µ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“

·≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(¯) ®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

‡ πÕ °.§.».

(˘) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õµ“¡∑’Ë °.§.».

¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ ÚÒ „Àâ¡’§≥–Õπÿ°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ª√–®”‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ çÕ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“é ‚¥¬ÕÕ°π“¡‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“π—ÈπÊ ª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√´÷ËßÕπÿ°√√¡°“√‡≈◊Õ°°—π‡Õß®”π«πÀπ÷Ëß§π

(Ú) Õπÿ°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®”π«π “¡§π ‰¥â·°à ºŸâ·∑π °.§.». ºŸâ·∑π§ÿ√ÿ ¿“ ·≈–

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπÕπÿ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√

(Û) Õπÿ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«π “¡§π ´÷Ëß§—¥‡≈◊Õ°®“°∫ÿ§§≈„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ À√◊Õ¥â“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå·°à

°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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Àπâ“ 31
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

(Ù) Õπÿ°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®”π«π

 “¡§π ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ®”π«πÀπ÷Ëß§π ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ®”π«πÀπ÷Ëß§π ·≈–

ºŸâ·∑π∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ®”π«πÀπ÷Ëß§π

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Û) „Àâπ”¡“µ√“ ¯ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡ (Ù) „Àâπ”¡“µ√“ Ò

¡“µ√“ ÒÒ ·≈–¡“µ√“ ÒÚ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢ÕßÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Û) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥

„π°Æ °.§.».

Õπÿ°√√¡°“√ºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡ (Ù) „Àâ¡“®“°°“√‡≈◊Õ°µ—Èß

µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°Õπÿ°√√¡°“√

ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Û) ·≈–¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷ËßºŸâ·∑π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

µ“¡ (Ù)

¡“µ√“ ÚÚ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß °“√æâπ®“°µ”·Àπàß ·≈–°“√ª√–™ÿ¡¢Õß Õ.°.§.».

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ÒÛ ¡“µ√“ ÒÙ ¡“µ√“ Òı ·≈–¡“µ√“ Òˆ ¡“„™â∫—ß§—∫

‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÚÛ „Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√°”Àπ¥®”π«π·≈–Õ—µ√“µ”·Àπàß·≈–‡°≈’Ë¬Õ—µ√“°”≈—ß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫

π‚¬∫“¬ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ √–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

(Ú) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Û) „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“§«“¡¥’§«“¡™Õ∫¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸâ∫√‘À“√

°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Ù) æ‘®“√≥“‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬ °“√ÕÕ°®“°√“™°“√ °“√Õÿ∑∏√≥å ·≈–

°“√√âÕß∑ÿ°¢åµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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Àπâ“ 32
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

(ı)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“ °“√‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠°”≈—ß„® °“√ª°ªÑÕß§ÿâ¡§√Õß√–∫∫

§ÿ≥∏√√¡ °“√®—¥ «— ¥‘°“√ ·≈–°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π

°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(ˆ) °”°—∫ ¥Ÿ·≈ µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(˜) ®—¥∑”·≈–æ—≤π“∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“

„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(¯) ®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß

°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ‡ πÕ °.§.».

(˘) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡√◊ËÕß°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë‰¡àÕ¬Ÿà„πÕ”π“®

·≈–Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“

(Ò) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õµ“¡∑’Ë °.§.».

¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ ÚÙ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ∫√‘À“√√“™°“√„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“·≈–‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“™°“√∑’Ë‡ªìπÕ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

·≈–µ“¡∑’Ë Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡Õ∫À¡“¬

(Ú) ‡ πÕ·π–°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ·≈–°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë

¢Õß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕ§«“¡¥’§«“¡™Õ∫¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π

°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Ù) ®—¥∑”·ºπ·≈– àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π

°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(ı) ®—¥∑”∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(ˆ) ®—¥∑”¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æß“π °”Àπ¥¿“√–ß“π¢—ÈπµË” ·≈–‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π

 ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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(˜) ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈·≈–®—¥∑”√“¬ß“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡ πÕ Õ.°.§.».

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ‡ πÕ °.§.». µàÕ‰ª

(¯) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õµ“¡∑’Ë °.§.».

¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ Úı „π à«π√“™°“√Õ◊ËππÕ°®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π „Àâ °.§.».

µ—Èß Õ.°.§.». ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π à«π√“™°“√π—Èπ

∑—Èßπ’È °“√µ—Èß °“√æâπ®“°µ”·Àπàß·≈–¢Õ∫‡¢µ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

∫√√¥“∫∑∫—≠≠—µ‘„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈÀ√◊Õ„π°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’ËÕâ“ß∂÷ß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

„ÀâÀ¡“¬∂÷ß Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß¥â«¬ ‡«âπ·µà °.§.». ®–°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘„π«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“Õ◊Ëπ„¥∑’Ë®”‡ªìπµâÕß¡’

Õ.°.§.». ¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπ‚¥¬‡©æ“–¥â«¬

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß¡‘„™à à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß „Àâ °.§.». ¡’Õ”π“®°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“„π à«π√“™°“√π—Èπ

¡“µ√“ Úˆ „Àâ§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

 ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °”°—∫ ¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π ∂“π»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡∑’Ë °.§.». ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ °”Àπ¥

(Ú) ‡ πÕ§«“¡µâÕß°“√®”π«π·≈–Õ—µ√“µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

„π ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕ‡ πÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“

(Û) „Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

„π ∂“π»÷°…“µàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

(Ù) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õµ“¡∑’Ë Õ.°.§.».

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡Õ∫À¡“¬

„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ Òˆ ¡“„™â∫—ß§—∫·°à§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ Ú˜ „ÀâºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

„π ∂“π»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) §«∫§ÿ¡ ¥Ÿ·≈„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π ∂“π»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡∑’Ë °.§.». ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ °”Àπ¥

(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕ§«“¡¥’§«“¡™Õ∫¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“

(Û)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“„Àâ¡’°“√æ—≤π“

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

(Ù) ®—¥∑”¡“µ√∞“π ¿“√–ß“π ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“

(ı) ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

‡æ◊ËÕ‡ πÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(ˆ) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °ÆÀ¡“¬Õ◊ËπÀ√◊Õµ“¡∑’Ë Õ.°.§.».

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ Ú¯ „ÀâºŸâ∫√‘À“√Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‡ªìπ

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–∫√‘À“√Àπà«¬ß“π ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ Ú˜ ¡“„™â∫—ß§—∫·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“«

‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ Ú

∫∑∑—Ë«‰ª

¡“µ√“ Ú˘ °“√¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

‚¥¬¬÷¥∂◊Õ√–∫∫§ÿ≥∏√√¡ §«“¡‡ ¡Õ¿“§√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ·≈–À≈—°°“√‰¥â√—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘

Õ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§‡∑à“‡∑’¬¡°—π

°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡ ‡æ√“–‡Àµÿ·Ààß§«“¡·µ°µà“ß„π‡√◊ËÕß∂‘Ëπ°”‡π‘¥ ‡™◊ÈÕ™“µ‘ ¿“…“

‡æ» Õ“¬ÿ  ¿“æ∑“ß°“¬À√◊Õ ÿ¢¿“æ  ∂“π–¢Õß∫ÿ§§≈ ∞“π–∑“ß‡»√…∞°‘®À√◊Õ —ß§¡ §«“¡‡™◊ËÕ∑“ß

»“ π“ °“√»÷°…“Õ∫√¡ À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‰¡àµ√ß°—π„π‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ®–°√–∑”¡‘‰¥â

¡“µ√“ Û ¿“¬„µâ∫—ß§—∫°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ¿“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ”À√—∫°“√‡ªìπ

ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ºŸâ´÷Ëß®–‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“‰¥âµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ª ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬

(Ú) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“ ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
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(Û) ‡ªìπºŸâ‡≈◊ËÕ¡„ „π°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢

µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬

(Ù) ‰¡à‡ªìπºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑“ß°“√‡¡◊Õß   ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ëπ À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ

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

°.§.».

(ˆ) ‰¡à‡ªìπºŸâÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√ ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

À√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ À√◊Õ∂Ÿ° —Ëßæ—° À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

„π°ÆÀ¡“¬Õß§å°√«‘™“™’æπ—ÈπÊ

(˜) ‰¡à‡ªìπºŸâ∫°æ√àÕß„π»’≈∏√√¡Õ—π¥’ ”À√—∫°“√‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

(¯) ‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘À“√æ√√§°“√‡¡◊ÕßÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë„πæ√√§°“√‡¡◊Õß

(˘) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(Ò) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬µâÕß‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥

∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(ÒÒ) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…„ÀâÕÕ° ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°√—∞«‘ “À°‘® Õß§å°“√¡À“™π

À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»

(ÒÚ) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…„ÀâÕÕ° ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°‡æ√“–°√–∑”º‘¥«‘π—¬µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

À√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ

(ÒÛ) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬°√–∑”°“√∑ÿ®√‘µ„π°“√ Õ∫‡¢â“√—∫√“™°“√À√◊Õ‡¢â“ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

¡“µ√“ ÛÒ Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß ”À√—∫∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Û¯ §. (Ú)

„Àâπ”∫—≠™’Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

‡ß‘π«‘∑¬∞“π–·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß‰¡à∂◊Õ‡ªìπ‡ß‘π‡¥◊Õπ

¡“µ√“ ÛÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ÕÕ¡∑√—æ¬å¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

§≥–√—∞¡πµ√’Õ“®«“ß√–‡∫’¬∫·≈–«‘∏’°“√„Àâ°√–∑√«ß°“√§≈—ßÀ—°‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß

°“√»÷°…“‡ªìπ‡ß‘π – ¡°Á‰¥â ‚¥¬§‘¥¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘π – ¡π—Èπ„Àâ„πÕ—µ√“‰¡àµË”°«à“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘πΩ“°ª√–®”¢Õß

∏π“§“√æ“≥‘™¬å
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Àπâ“ 36
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

‡ß‘π – ¡·≈–¥Õ°‡∫’È¬π’È®–®à“¬§◊πÀ√◊Õ„Àâ°Ÿâ¬◊¡‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡‚§√ß°“√ «— ¥‘°“√ ”À√—∫

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

¡“µ√“ ÛÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ“®‰¥â√—∫‡ß‘π‡æ‘Ë¡ ”À√—∫µ”·Àπàß∑’Ë¡’

‡Àµÿæ‘‡»…µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

¡“µ√“ ÛÙ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ Õ“®‰¥â√—∫‡ß‘π‡æ‘Ë¡§à“§√Õß™’æ™—Ë«§√“«

µ“¡¿“«–‡»√…∞°‘® ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

¡“µ√“ Ûı «—π‡«≈“∑”ß“π «—πÀ¬ÿ¥√“™°“√µ“¡ª√–‡æ≥’ «—πÀ¬ÿ¥√“™°“√ª√–®”ªï ·≈–°“√≈“À¬ÿ¥

√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ „π°√≥’ °.§.».

¬—ß¡‘‰¥â°”Àπ¥ „Àâπ”À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«∑’Ë„™â°—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ Ûˆ ‡§√◊ËÕß·∫∫¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–√–‡∫’¬∫°“√·µàß‡§√◊ËÕß·∫∫

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√π—Èπ

¡“µ√“ Û˜ ∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√π—Èπ

À¡«¥ Û

°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß

«‘∑¬∞“π– ·≈–°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß

¡“µ√“ Û¯ µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’ Û ª√–‡¿∑¥—ßπ’È

°. µ”·Àπàß´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ Õπ„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ‰¥â·°à µ”·Àπàß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) §√ŸºŸâ™à«¬

(Ú) §√Ÿ

(Û) Õ“®“√¬å

(Ù) ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å

(ı) √Õß»“ µ√“®“√¬å

(ˆ) »“ µ√“®“√¬å

µ”·Àπàß„π (Ò) ·≈– (Ú) ®–¡’„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥°Á‰¥â  à«πµ”·Àπàß„π (Û) ∂÷ß (ˆ)

„Àâ¡’„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë Õπ√–¥—∫ª√‘≠≠“
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¢. µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“·≈–ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ ‰¥â·°à µ”·Àπàß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“

(Ú) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“

(Û) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(ı) √ÕßÕ∏‘°“√∫¥’

(ˆ) Õ∏‘°“√∫¥’

(˜) µ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√„π (Ò) ·≈– (Ú) „Àâ¡’„π ∂“π»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡ª√–°“»

°√–∑√«ß µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√„π (Û) ·≈– (Ù) „Àâ¡’„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√„π

(ı) ·≈– (ˆ) „Àâ¡’„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë Õπ√–¥—∫ª√‘≠≠“

§. µ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ ¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) »÷°…“π‘‡∑»°å

(Ú) µ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ À√◊Õµ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë °.§.».

π”¡“„™â°”Àπ¥„Àâ‡ªìπµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°“√°”Àπ¥√–¥—∫µ”·Àπàß ·≈–°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õßµ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπµ“¡ §. (Ú) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ‚¥¬„Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß ·≈–°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß

¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ Û˘ „Àâµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë¡’

«‘∑¬∞“π– ‰¥â·°à

°. µ”·Àπàß§√Ÿ ¡’«‘∑¬∞“π– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) §√Ÿ™”π“≠°“√

(Ú) §√Ÿ™”π“≠°“√æ‘‡»…

(Û) §√Ÿ‡™’Ë¬«™“≠

(Ù) §√Ÿ‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¢. µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ¡’«‘∑¬∞“π– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√

(Ú) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»…

(Û) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√‡™’Ë¬«™“≠

(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√

(ı) ºŸâÕ”π«¬°“√™”π“≠°“√æ‘‡»…

(ˆ) ºŸâÕ”π«¬°“√‡™’Ë¬«™“≠

(˜) ºŸâÕ”π«¬°“√‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…

§. µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ ¡’«‘∑¬∞“π– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“™”π“≠°“√æ‘‡»…

(Ú) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’Ë¬«™“≠

(Û) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’Ë¬«™“≠

(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…

ß. µ”·Àπàß»÷°…“π‘‡∑»°å ¡’«‘∑¬∞“π– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) »÷°…“π‘‡∑»°å™”π“≠°“√

(Ú) »÷°…“π‘‡∑»°å™”π“≠°“√æ‘‡»…

(Û) »÷°…“π‘‡∑»°å‡™’Ë¬«™“≠

(Ù) »÷°…“π‘‡∑»°å‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…

®. µ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥„Àâ¡’«‘∑¬∞“π–

¡“µ√“ Ù „Àâµ”·Àπàß§≥“®“√¬å¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπµ”·Àπàß∑“ß«‘™“°“√

(°) Õ“®“√¬å

(¢) ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å

(§) √Õß»“ µ√“®“√¬å

(ß) »“ µ√“®“√¬å

°“√°”Àπ¥√–¥—∫µ”·Àπàß ·≈–°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ‚¥¬„Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“

¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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Àπâ“ 39
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ÙÒ µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ®–¡’„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥

®”π«π‡∑à“„¥ ·≈–µâÕß„™â§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·ÀπàßÕ¬à“ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
¡“µ√“ ÙÚ „Àâ °.§.». ®—¥∑”¡“µ√∞“πµ”·Àπàß ¡“µ√∞“π«‘∑¬∞“π–·≈–¡“µ√∞“πµ”·Àπàß

∑“ß«‘™“°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰«â‡ªìπ∫√√∑—¥∞“π∑ÿ°µ”·Àπàß ∑ÿ°«‘∑¬∞“π–
‡æ◊ËÕ„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß¡“µ√∞“π«‘™“™’æ §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ °“√Õ∫√¡ ª√– ∫°“√≥å
√–¬–‡«≈“°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π À√◊Õº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

„π°“√®—¥∑”¡“µ√∞“πµ”·Àπàß∑ÿ°µ”·Àπàß „Àâ®”·π°µ”·Àπàß‡ªìπª√–‡¿∑·≈– “¬ß“πµ“¡
≈—°…≥–ß“π ·≈–®—¥µ”·Àπàß„πª√–‡¿∑·≈– “¬ß“π∑’Ë¡’≈—°…≥–ß“πÕ¬à“ß‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π
„ÀâÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàßª√–‡¿∑À√◊Õ “¬ß“π‡¥’¬«°—π À√◊Õ‚¥¬ª√–¡“≥‡ªìπ°≈ÿà¡‡¥’¬«°—π ‚¥¬· ¥ß™◊ËÕµ”·Àπàß
Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õßµ”·Àπàß ≈—°…≥–ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·Àπàß
¢ÕßºŸâ∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ

¡“µ√“ ÙÛ „Àâ °.§.». À√◊ÕºŸâ ∑’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬µ√«® Õ∫°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß
·≈–°“√„™âµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ‡À¡“– ¡ „π°√≥’∑’Ë≈—°…≥–Àπâ“∑’Ë·≈–
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ª√‘¡“≥ß“π §ÿ≥¿“æß“π¢Õßµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
µ”·Àπàß„¥ ∑’Ë °.§.». °”Àπ¥‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª „Àâ °.§.». À√◊ÕºŸâ∑’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬ æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß
°“√°”Àπ¥µ”·Àπàßπ—Èπ„À¡à„Àâ‡À¡“– ¡µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ÙÙ „Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–
‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

ºŸâ„¥®–‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥ ®–‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÕ¬à“ß„¥ µ“¡¡“µ√“ ÛÒ
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ„π¢—ÈπµË”¢ÕßÕ—π¥—∫ „π°√≥’∑’Ë®–„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ
 Ÿß°«à“À√◊ÕµË”°«à“¢—ÈπµË”À√◊Õ Ÿß°«à“¢—Èπ Ÿß¢ÕßÕ—π¥—∫ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ
°.§.».

À¡«¥ Ù
°“√∫√√®ÿ·≈–°“√·µàßµ—Èß

¡“µ√“ Ùı °“√∫√√®ÿ∫ÿ§§≈‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ·µàßµ—Èß
„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥ „Àâ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß®“°ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â ”À√—∫µ”·Àπàßπ—Èπ ‚¥¬∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß

µ“¡≈”¥—∫∑’Ë„π∫—≠™’ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â
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§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡‘„Àâπ”¡“„™â∫—ß§—∫ ”À√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈‡¢â“√—∫√“™°“√µ“¡

¡“µ√“ ı ¡“µ√“ ıÒ ¡“µ√“ ıÚ ¡“µ√“ ı¯ ¡“µ√“ ˆÙ ¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ ·≈–

¡“µ√“ ˆ˜

¡“µ√“ Ùˆ ºŸâ ¡—§√ Õ∫·¢àß¢—π‡æ◊ËÕ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

µ”·Àπàß„¥ µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ªµ“¡¡“µ√“ Û ·≈–µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·Àπàßµ“¡

¡“µ√∞“πµ”·Àπàßπ—Èπµ“¡¡“µ√“ ÙÚ

 ”À√—∫ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ Û (Ù) ·≈– (¯) „Àâ¡’ ‘∑∏‘ ¡—§√ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â

·µà®–¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√µ“¡∑’Ë Õ∫·¢àß¢—π‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕæâπ®“°µ”·Àπàßπ—ÈπÊ ·≈â«

¡“µ√“ Ù˜ „Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√ Õ∫·¢àß¢—π‡æ◊ËÕ∫√√®ÿ·≈–

·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

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

Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡Õ∫„ÀâÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√ Õ∫·¢àß¢—π

À≈—° Ÿµ√ «‘∏’°“√ Õ∫·¢àß¢—π ·≈–«‘∏’¥”‡π‘π°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫·¢àß¢—π µ≈Õ¥®π‡°≥±åµ—¥ ‘π

°“√¢÷Èπ∫—≠™’ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â °“√π”√“¬™◊ËÕºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â„π∫—≠™’Àπ÷Ëß‰ª¢÷Èπ∫—≠™’‡ªìπºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â

„π∫—≠™’Õ◊Ëπ ·≈–°“√¬°‡≈‘°∫—≠™’ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ Ù¯ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“Õ“®√—∫ ¡—§√ Õ∫·¢àß¢—π

‡©æ“–∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘æ‘‡»…„π “¢“«‘™“„¥‰¥â ∑—Èßπ’È ºŸâ ¡—§√ Õ∫·¢àß¢—πµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘æ‘‡»…

„π “¢“«‘™“π—ÈπÊ µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ Ù˘ ºŸâ‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

µ“¡¡“µ√“ Ùı «√√§Àπ÷Ëß ¡“µ√“ ı ¡“µ√“ ıÒ ¡“µ√“ ı¯ ¡“µ√“ ˆÙ ¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ

·≈–¡“µ√“ ˆ˜ À“°¿“¬À≈—ßª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ª À√◊Õ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√∞“πµ”·Àπàß

µ“¡¡“µ√“ ÙÚ À√◊Õ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘æ‘‡»…µ“¡¡“µ√“ Ù¯ Õ¬Ÿà°àÕπ°Á¥’ À√◊Õ¡’°√≥’µâÕßÀ“Õ¬Ÿà°àÕπ·≈–

¿“¬À≈—ßª√“°Ø«à“‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡π◊ËÕß®“°°√≥’µâÕßÀ“π—Èπ°Á¥’ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ

ÕÕ°®“°√“™°“√‚¥¬æ≈—π ·µà∑—Èßπ’È‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ∂÷ß°“√„¥∑’ËºŸâπ—Èπ‰¥âªØ‘∫—µ‘‰ªµ“¡Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë

·≈–°“√√—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥∑’Ë‰¥â√—∫À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘®–‰¥â√—∫®“°∑“ß√“™°“√°àÕπ¡’§” —Ëß„ÀâÕÕ°®“°

√“™°“√π—Èπ ·≈–∂â“°“√‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ‰ª‚¥¬ ÿ®√‘µ·≈â« „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√

‡æ◊ËÕ√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√
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Àπâ“ 41
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ı „π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ¡’‡Àµÿæ‘‡»…∑’Ë Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‰¡à “¡“√∂

¥”‡π‘π°“√ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â À√◊Õ°“√ Õ∫·¢àß¢—πÕ“®∑”„Àâ‰¡à‰¥â∫ÿ§§≈µâÕßµ“¡ª√– ß§å¢Õß∑“ß√“™°“√

Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“Õ“®§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß

°“√»÷°…“‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ıÒ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥¡’‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à√“™°“√

∑’Ë®–µâÕß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ¡’§«“¡™”π“≠À√◊Õ‡™’Ë¬«™“≠√–¥—∫ Ÿß‡¢â“√—∫√“™°“√

‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „ÀâÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°

Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°àÕπ ·≈â«„Àâ¢ÕÕπÿ¡—µ‘®“° °.§.». ‡¡◊ËÕ °.§.». ‰¥âæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘„Àâ —Ëß∫√√®ÿ

·≈–·µàßµ—Èß„πµ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥ ·≈–°”Àπ¥‡ß‘π‡¥◊Õπ∑’Ë®–„Àâ‰¥â√—∫·≈â« „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ

 —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‰¥â µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ıÚ πÕ°®“°°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§§≈‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“·≈â« °.§.». Õ“®°”Àπ¥„Àâµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∫“ßµ”·Àπàß

‡ªìπ —≠≠“®â“ßªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬ªïÀ√◊Õ‚¥¬¡’°”Àπ¥‡«≈“µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

¢Õß°√–∑√«ß°“√§≈—ß À√◊Õ‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√ ‚¥¬‰¡àµâÕß‡ªìπ¢â“√“™°“√°Á‰¥â

„π°√≥’∑’ËºŸâ‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ªìπ∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ·≈– °.§.». °”Àπ¥„Àâ¡’

 ∂“π¿“æ‡ªìπ¢â“√“™°“√ „ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë·≈–‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊ËπÊ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„π√–À«à“ß —≠≠“®â“ß ‡«âπ·µà —≠≠“®â“ßπ—Èπ®–‰¥â°”Àπ¥‰«â

‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ À√◊Õ°”Àπ¥¬°‡«âπ‡ªìπ°√≥’‡©æ“–‰«â

„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘„π‡√◊ËÕß§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ª §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·Àπàß °“√ √√À“·≈–

°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡“„™â∫—ß§—∫°—∫ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢

„π«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫ °.§.».

¡“µ√“ ıÛ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ Ùı «√√§Àπ÷Ëß ¡“µ√“ ı ¡“µ√“ ıÒ ¡“µ√“ ı¯

¡“µ√“ ˆÙ ¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ ·≈–¡“µ√“ ˆ˜ °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ ºŸâ¡’Õ”π“®¥—ßµàÕ‰ªπ’È‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß

(Ò) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èßµ”·Àπàß´÷Ëß¡’«‘∑¬∞“π–‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»… ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“° °.§.». ·≈â«

„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢Õß à«π√“™°“√∑’ËºŸâπ—Èπ —ß°—¥Õ¬Ÿà‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–„Àâ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥

π”‡ πÕπ“¬°√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕπ”§«“¡°√“∫∫—ß§¡∑Ÿ≈‡æ◊ËÕ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß
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Àπâ“ 42
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

(Ú) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–µ”·Àπàß

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’Ë¬«™“≠ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ °.§.».

(Û) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ µ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√

 ∂“π»÷°…“ µ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

µ“¡¡“µ√“ Û¯ ¢. (˜) µ”·Àπàß»÷°…“π‘‡∑»°å µ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπµ“¡¡“µ√“ Û¯ §.

(Ú) „π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ”·Àπàß ÷́Ëß¡’«‘∑¬∞“π–™”π“≠°“√ µ”·Àπàß ÷́Ëß¡’«‘∑¬∞“π–

™”π“≠°“√æ‘‡»… ·≈–µ”·Àπàß´÷Ëß¡’«‘∑¬∞“π–‡™’Ë¬«™“≠ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Ù) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß§√ŸºŸâ™à«¬ µ”·Àπàß§√Ÿ ·≈–µ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß

°“√»÷°…“Õ◊Ëπµ“¡¡“µ√“ Û¯ §. (Ú) „π ∂“π»÷°…“ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®

 —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(ı) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß¡‘‰¥âÕ¬Ÿà„π —ß°—¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢Õß à«π√“™°“√∑’ËºŸâπ—Èπ —ß°—¥Õ¬Ÿà‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß

‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬ ‡«âπ·µàµ”·Àπàß ÷́Ëß¡’«‘∑¬∞“π–‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…

„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

(ˆ) °“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èßµ”·ÀπàßÕ“®“√¬å µ”·ÀπàßºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å µ”·Àπàß√Õß»“ µ√“®“√¬å

·≈–µ”·Àπàß»“ µ√“®“√¬å µ“¡¡“µ√“ Û¯ °. (Û) ∂÷ß (ˆ) ·≈–µ”·Àπàß√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ ·≈–µ”·Àπàß

Õ∏‘°“√∫¥’ µ“¡¡“µ√“ Û¯ ¢. (ı) ·≈– (ˆ) „Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ

„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ √√À“ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

(Ú) ª√–°Õ∫¥â«¬ ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√

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

°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§ÿ√ÿ ¿“ ‡ªìπ°√√¡°“√ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√ °.§.». ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√

∑”Àπâ“∑’Ë§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈∑’Ë ¡§«√‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√§—¥‡≈◊Õ° „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
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Àπâ“ 43
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

∫√√¥“∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑’Ë∫—≠≠—µ‘∂÷ßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ „ÀâÀ¡“¬∂÷ß

ºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß (Ò) À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß (Ú) (Û)

(Ù) (ı) À√◊Õ (ˆ) ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ıÙ °“√„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’«‘∑¬∞“π–„¥ ·≈–°“√‡≈◊ËÕπ‡ªìπ

«‘∑¬∞“π–„¥µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π«‘∑¬∞“π–µ“¡¡“µ√“ ÙÚ ´÷Ëßºà“π°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èßπ’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß

§«“¡ª√–æƒµ‘¥â“π«‘π—¬ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ ª√– ∫°“√≥å §ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

§«“¡™”π“≠ §«“¡‡™’Ë¬«™“≠ º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π°“√‡√’¬π °“√ Õπ µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ıı „Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πµ”·Àπàß·≈–«‘∑¬∞“π– ”À√—∫µ”·Àπàß∑’Ë¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ

‡ªìπ√–¬–Ê ‡æ◊ËÕ¥”√ß‰«â´÷Ëß§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡™”π“≠°“√ À√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πµ”·Àπàß

·≈–«‘∑¬∞“π–∑’Ë‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

°√≥’∑’Ë¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰¡àºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „Àâ¡’°“√æ—≤π“¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ„Àâ “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–

‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â

(Ú) „Àâ¥”‡π‘π°“√„π¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

µ“¡¡“µ√“ ˜Û À√◊Õß¥‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß À√◊Õ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈â«·µà°√≥’

(Û) „π°√≥’∑’ËºŸâ„¥‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈„π√–¥—∫

∑’Ë°”Àπ¥ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (ˆ)

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§ Õß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ıˆ ºŸâ„¥‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß

°“√»÷°…“ ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ Ùı «√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ¡“µ√“ ı ·≈–¡‘„™à¢â“√“™°“√

À√◊Õæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ´÷Ëß‚Õπ¡“∫√√®ÿ

‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ ı¯ „Àâ∑¥≈Õß

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√„πµ”·Àπàßπ—Èπ‡ªìπ‡«≈“µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ‡«âπ·µàºŸâ„¥‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–

·µàßµ—Èß„πµ”·Àπàß§√Ÿ „ÀâºŸâπ—Èπ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡„πµ”·Àπàß§√ŸºŸâ™à«¬ ‡ªìπ‡«≈“ Õßªï

°àÕπ·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß§√Ÿ µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
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Àπâ“ 44
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

∂â“„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ ·≈â«·µà°√≥’

ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‰¡à¥’

À√◊Õ‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ À√◊Õ‰¡à¡’§«“¡‡À¡“– ¡ À√◊Õ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡

§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡Õ¬ŸàµË”°«à“‡°≥±å∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬‰¡à§«√„Àâ√—∫√“™°“√µàÕ‰ª°Á„Àâ —Ëß

„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‰¥â ‰¡à«à“®–§√∫°”Àπ¥‡«≈“∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡

·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ ∂â“æâπ°”Àπ¥‡«≈“∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡

·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡¥—ß°≈à“«·≈â« ·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ §«√„ÀâºŸâπ—Èπ√—∫√“™°“√µàÕ‰ª

°Á —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–∑’Ë®–‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßµàÕ‰ª ·≈–„Àâ√“¬ß“πÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥´÷ËßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ

‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ ·≈â«·µà°√≥’ ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ‰ª√—∫√“™°“√∑À“√

µ“¡¡“µ√“ ˆˆ ·≈–µàÕ¡“ª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ¡’°√≥’®–µâÕß∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õµ“¡

¡“µ√“Õ◊Ëπ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëππ—Èπ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“®

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§” —Ëß„ÀâÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ˆˆ ‡ªìπ„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§ Õß À√◊Õ¡“µ√“Õ◊Ëππ—Èπ‰¥â

ºŸâÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡„πµ”·Àπàß„¥

∂â“‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ„Àâ‡√‘Ë¡∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“

Õ¬à“ß‡¢â¡„À¡à

ºŸâÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ ºŸâ„¥

∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“À√◊Õ°√–∑”º‘¥«‘π—¬ ‚¥¬¡’¡Ÿ≈µ“¡∑’Ë°≈à“«À“«à“‰¥â°√–∑”º‘¥¥—ß°≈à“«

„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬‰¥âµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ‡¡◊ËÕ¡’°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«

®–µâÕßÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õ«√√§ “¡À√◊Õµ“¡¡“µ√“Õ◊Ëπ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ

À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëππ—Èπ  —Ëß≈ß‚∑…À√◊Õ —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√ ·≈â«·µà°√≥’

ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õ«√√§ “¡ À√◊Õ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëπ

„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ ∑’Ë¡‘„™à‡ªìπ°“√∂Ÿ°≈ß‚∑…

ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ° „Àâ∂◊Õ‡ ¡◊Õπ«à“ºŸâπ—Èπ‰¡à‡§¬‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ·µà∑—Èßπ’È

‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ∂÷ß°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡ À√◊Õ°“√√—∫

‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥∑’Ë‰¥â√—∫À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘®–‰¥â√—∫®“°∑“ß√“™°“√„π√–À«à“ß∑’ËºŸâπ—ÈπÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß

∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡
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Àπâ“ 45
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ı˜ °“√‡ª≈’Ë¬πµ”·Àπàß °“√¬â“¬·≈–°“√‚Õπ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂Ÿ°æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬ ¿“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ºŸâπ—ÈπÕ“®∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬πµ”·ÀπàßÀ√◊Õ¬â“¬µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â ‡«âπ·µà

∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√ À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ„π°√≥’Õ◊Ëπ

µ“¡¡“µ√“ ÒÒ˘

¡“µ√“ ı¯ °“√‚Õπæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡‘„™àæπ—°ß“π«‘ “¡—≠ ·≈–°“√‚Õπ¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™à¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡‘„™à¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß ¡“∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ Õ“®∑”‰¥âÀ“°∫ÿ§§≈π—Èπ ¡—§√„® ‚¥¬„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“

∑’Ëª√– ß§å®–√—∫‚Õπ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫ºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß∫√√®ÿ¢Õß à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π —ß°—¥‡¥‘¡ ·≈â«‡ πÕ

‡√◊ËÕß„Àâ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ Õπÿ¡—µ‘‚¥¬„Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

∑’ËÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπ®–‰¥â√—∫‡ªìπ ”§—≠ ∑—Èßπ’È ®–∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¡’µ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥

·≈–„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ‡∑à“„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ·µà‡ß‘π‡¥◊Õπ∑’Ë®–„Àâ‰¥â√—∫µâÕß‰¡à Ÿß°«à“

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡™”π“≠ À√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠

„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π ‡«âπ·µà®–‡ªìπ°“√‚Õπµ“¡«√√§ Õß

°“√‚Õπæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–

¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥âÀ√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°¡“„Àâ∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ∑”‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√π—∫‡«≈“√“™°“√ „Àâ∂◊Õ‡«≈“√“™°“√À√◊Õ‡«≈“∑”ß“π¢ÕßºŸâ∑’Ë‚Õπµ“¡¡“µ√“π’È

„π¢≥–∑’Ë‡ªìπæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ

¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ ‡ªìπ‡«≈“√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ °.§.». ®—¥∑”¡“µ√∞“π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ”·Àπàß√–À«à“ßª√–‡¿∑¢â“√“™°“√µà“ß —ß°—¥

Õß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πµ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥ ·≈–®–„Àâ√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ‡∑à“„¥ ∑—Èßπ’È ‡ß‘π‡¥◊Õπ

∑’Ë®–‰¥â√—∫ ®–µâÕß‰¡à Ÿß°«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡™”π“≠

À√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√‚Õπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
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Àπâ“ 46
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ı˘ °“√¬â“¬¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰ª¥”√ßµ”·Àπàß„πÀπà«¬ß“π

°“√»÷°…“Õ◊Ëπ¿“¬„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õµà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“° Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“¢ÕßºŸâª√– ß§å¬â“¬·≈–ºŸâ√—∫¬â“¬·≈â«·µà°√≥’ ‡¡◊ËÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘·≈â«

„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√ºŸâπ—ÈπµàÕ‰ª

°“√¬â“¬ºŸâ∫√‘À“√¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π√–À«à“ß à«π√“™°“√À√◊Õ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ¡’

°“√ª√– “πß“π√–À«à“ß Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡¡◊ËÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë®–√—∫¬â“¬

æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘·≈â« „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èßµ“¡π—Èπ  ”À√—∫°“√¬â“¬ºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡ªìπºŸâ —Ëß¬â“¬ ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘

°.§.».

°“√¬â“¬¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠‡æ◊ËÕ‰ª∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“° °.§.». ·µà∂â“‡ªìπ°“√¬â“¬‰ª∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„πµ”·Àπàß

´÷Ëß °.§.». ¬—ß¡‘‰¥â°”Àπ¥ ®–°√–∑”‰¥â‡¡◊ËÕ °.§.». °”Àπ¥µ”·Àπàß·≈â«

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¬â“¬µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ˆ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫µ“¡¡“µ√“ ı˜ ·≈–¡“µ√“ ı˘ „Àâ °.§.». ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√ —∫‡ª≈’Ë¬π

Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ¬â“¬¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ À√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë¡’≈—°…≥–∫√‘À“√µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√„ÀâÕ¬ŸàªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

„πµ”·Àπàß„¥µ”·ÀπàßÀπ÷Ëß¥—ß°≈à“«‰¥â‰¡à‡°‘π ’Ëªï ‡«âπ·µà¡’‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß

∑“ß√“™°“√®–„ÀâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ‘¥µàÕ„π§√“«‡¥’¬«°—π‰¥â§√“«≈–Àπ÷Ëßªï·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀ°ªï ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ˆÒ °“√‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë¡‘‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’«‘∑¬∞“π–

‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß¢÷Èπ „Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬°“√ Õ∫·¢àß¢—π  Õ∫§—¥‡≈◊Õ° §—¥‡≈◊Õ° À√◊Õª√–‡¡‘π

¥â«¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ

°√≥’„¥®–‡≈◊ËÕπ·≈–·µàßµ—Èß®“°ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â ºŸâ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°‰¥â ºŸâ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ° À√◊ÕºŸâºà“π

°“√ª√–‡¡‘π¥â«¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

°“√ Õ∫·¢àß¢—π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√“ Ù˜  à«π°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°À√◊Õ°“√§—¥‡≈◊Õ°„Àâ Õ.°.§.».

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√ À≈—° Ÿµ√·≈–«‘∏’¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ¡’ ‘∑∏‘ ¡—§√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°À√◊ÕºŸâ´÷Ëß®–‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ° ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π °“√¢÷Èπ∫—≠™’

°“√¬°‡≈‘°∫—≠™’ºŸâ Õ∫‰¥â «‘∏’¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√§—¥‡≈◊Õ° À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π °“√ª√–‡¡‘πº≈

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πÀ√◊Õº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
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Àπâ“ 47
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ˆÚ °“√·µàßµ—Èß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ˆÒ  ”À√—∫ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â „Àâ·µàßµ—Èß

µ“¡≈”¥—∫∑’Ë„π∫—≠™’ºŸâ Õ∫·¢àß¢—π‰¥â

 ”À√—∫ºŸâ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°‰¥âÀ√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°„Àâ·µàßµ—Èß‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

§«“¡ª√–æƒµ‘¥â“π«‘π—¬ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ª√– ∫°“√≥å

§«“¡™”π“≠ §«“¡‡™’Ë¬«™“≠ §ÿ≥¿“æ¢Õßº≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘·≈–ª√–«—µ‘°“√√—∫√“™°“√

¡“µ√“ ˆÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß „Àâ‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß

À√◊Õ‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π– ‚¥¬‰¡à‡¢â“‡°≥±å¡“µ√∞“πµ”·Àπàß À√◊Õ¡“µ√∞“π«‘∑¬∞“π– À√◊Õ‰¡àºà“π°√–∫«π°“√

‡≈◊ËÕπµ”·ÀπàßÀ√◊Õ°√–∫«π°“√‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π–µ“¡°ÆÀ¡“¬ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

À√◊ÕºŸâ —Ëß —Ëß‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à¡’Õ”π“® —Ëß „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ°≈—∫‰ª¥”√ßµ”·Àπàß

À√◊Õ«‘∑¬∞“π–‡¥‘¡‚¥¬æ≈—π „π°√≥’‡™àππ’È‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ∂÷ß°“√„¥∑’ËºŸâπ—Èπ‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡Õ”π“®

·≈–Àπâ“∑’Ë·≈–°“√√—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫‰ª·≈â«À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘®–‰¥â√—∫®“°∑“ß√“™°“√

„π√–À«à“ß∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡≈◊ËÕπµ”·ÀπàßÀ√◊Õ‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π–π—Èπ ‡«âπ·µà °.§.». ®–Õπÿ¡—µ‘„Àâ‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß

À√◊Õ‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π–„π°√≥’π—Èπ‡ªìπæ‘‡»…‡©æ“–√“¬

ºŸâ∑’Ë∂Ÿ° —Ëß„Àâ°≈—∫‰ª¥”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–‡¥‘¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ∑’Ëæ÷ß®–‰¥â√—∫

µ“¡ ∂“π–‡¥‘¡∂â“À“°«à“ºŸâπ—Èπ‰¡à‰¥â‡≈◊ËÕπµ”·ÀπàßÀ√◊Õ‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π– √«¡∑—Èß„Àâ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„π√Õ∫ªï ”À√—∫µ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–‡¥‘¡ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ‰¡à¡’·≈–‰¡à‡§¬¡’ ∂“π¿“æ

Õ¬à“ß„¥∑’Ë‰¥â√—∫‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß À√◊Õ‡≈◊ËÕπ«‘∑¬∞“π–π—Èπ

„π°√≥’∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‰¡à¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâ¡’Õ”π“®

µ“¡¡“µ√“ ıÛ √–¥—∫‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√·∑π‰¥â

¡“µ√“ ˆÙ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ÕÕ°®“°√“™°“√‰ª·≈â« ·≈–¡‘„™à

‡ªìπ°“√ÕÕ°®“°√“™°“√„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∂â“ ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–∑“ß√“™°“√ª√– ß§å®–√—∫ºŸâπ—Èπ‡¢â“√—∫√“™°“√ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ

 —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—ÈßºŸâπ—Èπ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬„Àâ¡’µ”·Àπàß «‘∑¬∞“π– ·≈–

√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ˆı ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ

ÕÕ°®“°√“™°“√‰ªªØ‘∫—µ‘ß“π„¥·≈–„Àâπ—∫‡«≈“√–À«à“ßπ—Èπ ”À√—∫§”π«≥∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡À¡◊Õπ‡ªìπ‡«≈“

√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√ ∂â“ºŸâπ—Èπ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“

∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’Õπÿ¡—µ‘·µà‰¡à‡°‘π ’Ëªïπ—∫·µà«—π‰ªªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“« „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß∫√√®ÿ

หน้า 133



Àπâ“ 48
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

·≈–·µàßµ—ÈßºŸâπ—Èπ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬„Àâ¡’µ”·Àπàß «‘∑¬∞“π– ·≈–√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ

µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ˆˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ‰ª√—∫

√“™°“√∑À“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√√—∫√“™°“√∑À“√ ‡¡◊ËÕºŸâπ—Èπæâπ®“°√“™°“√∑À“√‚¥¬¡‘‰¥â°√–∑”°“√„¥Ê

„π√–À«à“ß√—∫√“™°“√∑À“√Õ—π‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√Õ¬à“ß√â“¬·√ßÀ√◊Õ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπºŸâª√–æƒµ‘™—Ë«Õ¬à“ß√â“¬·√ß

·≈–ºŸâπ—Èπ‰¡à‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Û ·≈–‰¡à‰¥â∂Ÿ° —Ëß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§” —Ëßµ“¡¡“µ√“ ÒÒÙ

«√√§ Õß ‡ªìπ„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëπ À“°ª√– ß§å®–°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“‡¥‘¡ „Àâ¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¢Õ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√¿“¬„π°”Àπ¥

Àπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—πæâπ®“°√“™°“√∑À“√ ·≈–„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß

ºŸâπ—Èπ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬„Àâ¡’µ”·Àπàß «‘∑¬∞“π– ·≈–√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ÷́Ëß‰¥â√—∫∫√√®ÿ‡¢â“√—∫√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ¡’ ‘∑∏‘

‰¥âπ—∫«—π√—∫√“™°“√°àÕπ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√ √«¡°—∫«—π√—∫√“™°“√∑À“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

°“√√—∫√“™°“√∑À“√·≈–«—π√—∫√“™°“√‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫∫√√®ÿ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ‡«≈“√“™°“√µ‘¥µàÕ°—π‡æ◊ËÕ

ª√–‚¬™πåµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·≈–µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√‡ ¡◊Õπ«à“ºŸâπ—Èπ¡‘‰¥â

‡§¬∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√

¡“µ√“ ˆ˜ æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

∑’Ë‰¡à„™àæπ—°ß“π«‘ “¡—≠ À√◊Õ‰¡à„™à¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π ÷́ËßÕÕ°®“°ß“π„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘ß“π

À√◊Õ¢â“√“™°“√∑’Ë‰¡à„™à¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–‰¡à„™à¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß ¢â“√“™°“√

«‘ “¡—≠ À√◊Õ¢â“√“™°“√´÷ËßÕÕ°®“°√“™°“√„π√–À«à“ß∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ºŸâ„¥ÕÕ°®“°ß“π

À√◊ÕÕÕ°®“°√“™°“√‰ª·≈â« ∂â“ ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–

∑“ß√“™°“√ª√– ß§å√—∫ºŸâπ—Èπ‡¢â“√—∫√“™°“√ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ∑’Ëª√– ß§å®–√—∫‡¢â“√—∫√“™°“√

‡ πÕ‡√◊ËÕß‰ª„Àâ °.§.». À√◊ÕºŸâ∑’Ë °.§.». ¡Õ∫À¡“¬ æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ „π°“√π’È„Àâ °.§.». À√◊ÕºŸâ∑’Ë °.§.».

¡Õ∫À¡“¬ æ‘®“√≥“‚¥¬§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå∑’Ë∑“ß√“™°“√®–‰¥â√—∫ ∑—Èßπ’È ®–∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß‡¢â“√—∫√“™°“√

‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬„Àâ¡’µ”·Àπàß„¥ «‘∑¬∞“π–„¥ ·≈–®–„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ‡∑à“„¥

„Àâ °.§.». ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“°”Àπ¥ ·µà®–µâÕß‰¡à Ÿß°«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘

§«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡™”π“≠ À√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π
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Àπâ“ 49
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√π—∫‡«≈“√“™°“√ „Àâ∂◊Õ‡«≈“√“™°“√À√◊Õ‡«≈“∑”ß“π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫√“™°“√

µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „π¢≥–∑’Ë‡ªìπæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

À√◊Õ„π¢≥–∑’Ë‡ªìπ¢â“√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√π—Èπ ‡ªìπ‡«≈“√“™°“√

¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬

¡“µ√“ ˆ¯ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∂â“µ”·Àπàß

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ”·Àπàß„¥«à“ß≈ß À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

√“™°“√‰¥â „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰ª√—°…“°“√

„πµ”·Àπàßπ—Èπ‰¥â

ºŸâ√—°…“°“√„πµ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ëµ“¡µ”·Àπàß∑’Ë√—°…“°“√π—Èπ „π°√≥’

∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ¡µ‘§≥–°√√¡°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ¡’§” —Ëß

¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·µàßµ—Èß„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—ÈπÊ ‡ªìπ°√√¡°“√ À√◊Õ„Àâ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß„¥°Á„Àâ

ºŸâ√—°…“°“√„πµ”·Àπàß∑”Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√ À√◊Õ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’ËÕ¬à“ßπ—Èπ„π√–À«à“ß√—°…“°“√„πµ”·Àπàß

·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ˆ˘ „π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√ °.§.». Õ“®‡ πÕ·π–µàÕ

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√ „Àâ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√ºŸâ„¥‰ªªØ‘∫—µ‘√“™°“√„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«‰¥â

 ”À√—∫°“√ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰ªªØ‘∫—µ‘√“™°“√„πÀπà«¬ß“π

°“√»÷°…“„¥‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπÕ”π“®¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ ˜ „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ª√–®” à«π√“™°“√ À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ‚¥¬„Àâæâπ®“°µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë‡¥‘¡‰¥â µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–

«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ °“√·µàßµ—Èß °“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ °“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·≈–°“√ÕÕ°®“°

√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

¡“µ√“ ˜Ò „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“æâπ®“°µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë·≈–¢“¥®“°

Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ„πµ”·Àπàß‡¥‘¡ ‚¥¬„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ„πÕ—µ√“°”≈—ß∑¥·∑π∑’Ë °.§.». °”Àπ¥‰¥â µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».
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Àπâ“ 50
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

°“√„Àâæâπ®“°µ”·Àπàß °“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ °“√·µàßµ—Èß °“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ °“√¥”‡π‘π°“√

∑“ß«‘π—¬ ·≈–°“√ÕÕ°®“°√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

À¡«¥ ı

°“√‡ √‘¡ √â“ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ ˜Ú „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¡’Àπâ“∑’Ëª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√ªØ‘∫—µ‘µπ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈¡’º≈ß“π‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ

¡’§«“¡™Õ∫ ¡§«√‰¥â√—∫∫”‡ÀπÁ®§«“¡™Õ∫ ÷́ËßÕ“®‡ªìπ∫—π∑÷°§”™¡‡™¬ √“ß«—≈ ‡§√◊ËÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘ À√◊Õ

°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ À√◊Õ°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈„π‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë

°.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ˜Û °“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπæ‘®“√≥“ ‚¥¬°“√æ‘®“√≥“„Àâ¬÷¥À≈—°§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ‡ªî¥‡º¬ ‚ª√àß„ 

·≈–æ‘®“√≥“®“°º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπÀ≈—° ·≈–§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√√—°…“«‘π—¬ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡

·≈–®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ ∑—Èßπ’È ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ ˜Ù

°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâæ‘®“√≥“º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

‡ªìπÀ≈—°µ“¡·π«∑“ß°“√®—¥°“√»÷°…“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

„π°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¡à —Ëß‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ„Àâ·°à¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥

„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·®âß„ÀâºŸâπ—Èπ∑√“∫æ√âÕ¡‡Àµÿº≈∑’Ë‰¡à‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ

°“√‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‡¡◊ËÕ‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√µ“¡«√√§ “¡·≈â« „ÀâºŸâ∑’Ë¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‡ªìπºŸâ —Ëß‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ

¡“µ√“ ˜Ù „Àâ °.§.». °”Àπ¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßµ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“„πµ”·Àπàß∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π– ‡æ◊ËÕ„ÀâªØ‘∫—µ‘ß“π∫—ß‡°‘¥º≈¥’·≈–¡’§«“¡°â“«Àπâ“·≈–‰¥â¡“µ√∞“πß“π

¢Õß∑“ß√“™°“√ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
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Àπâ“ 51
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ˜ı ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ¡’º≈ß“π

¥’‡¥àπ‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å „Àâ°√–∑√«ß‡®â“ —ß°—¥  à«π√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√¬°¬àÕß

‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘µ“¡§«√·°à°√≥’

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π °.§.». Õ“®°”Àπ¥„Àâ

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ∑’Ë¡’º≈ß“πÀ√◊Õº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¥’‡¥àπÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß

‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π«‘∑¬æ—≤πå‰¥â µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

¡“µ√“ ˜ˆ „Àâ à«π√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë®—¥ «— ¥‘°“√„Àâ·°à¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°—∫∞“π–∑“ß —ß§¡·≈–«‘™“™’æ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß·√ß®Ÿß„®„Àâ

ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ˜˜ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂÷ß·°à§«“¡µ“¬Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ „Àâ®—¥ «— ¥‘°“√·°à§√Õ∫§√—«µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

§≥–√—∞¡πµ√’Õ“®æ‘®“√≥“‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ„Àâ·°àºŸâπ—Èπ‡ªìπ°√≥’æ‘‡»… ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√§”π«≥

∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠°Á‰¥â

¡“µ√“ ˜¯ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èßµ“¡¡“µ√“ Ùı

À√◊Õ¡“µ√“ ı °àÕπ°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë„ÀâªØ‘∫—µ‘ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·®âß¿“√–ß“π ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æß“π

¡“µ√∞“π«‘™“™’æ ®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π √–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ À≈—°‡°≥±å·≈–

«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√„π∞“π–‡ªìπæ≈‡¡◊Õß∑’Ë¥’ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë

°.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ˜˘ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°àºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“

ºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…– ‡®µ§µ‘∑’Ë¥’ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ

∑’Ë‡À¡“– ¡ „πÕ—π∑’Ë®–∑”„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–§«“¡°â“«Àπâ“

·°à√“™°“√ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ¯ „Àâ¡’°“√æ—≤π“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“°àÕπ·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß

∫“ßµ”·Àπàß·≈–∫“ß«‘∑¬∞“π– ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡æŸπ§«“¡√Ÿâ ∑—°…– ‡®µ§µ‘∑’Ë¥’ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–®√√¬“∫√√≥

«‘™“™’æ∑’Ë‡À¡“– ¡ „πÕ—π∑’Ë®–∑”„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–§«“¡°â“«Àπâ“

·°à√“™°“√ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥
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Àπâ“ 52
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ¯Ò „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‚¥¬°“√„Àâ

‰ª»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡ ¥Ÿß“π À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√»÷°…“À√◊Õ«‘™“™’æ À√◊Õ§ÿ≥«ÿ≤‘¢“¥·§≈π ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“Õ“® àßÀ√◊ÕÕπÿ≠“µ„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“≈“‰ª»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡ À√◊Õ«‘®—¬ ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈–¡’ ‘∑∏‘‰¥â‡≈◊ËÕπ¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ

„π√–À«à“ß≈“‰ª»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡ À√◊Õ«‘®—¬ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ ˜Û «√√§ “¡

À¡«¥ ˆ

«‘π—¬·≈–°“√√—°…“«‘π—¬

¡“µ√“ ¯Ú ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß√—°…“«‘π—¬∑’Ë∫—≠≠—µ‘‡ªìπ¢âÕÀâ“¡·≈–

¢âÕªØ‘∫—µ‘‰«â„πÀ¡«¥π’È‚¥¬‡§√àß§√—¥Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

¡“µ√“ ¯Û ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß π—∫ πÿπ°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫

ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬¥â«¬§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„®

·≈–¡’Àπâ“∑’Ë«“ß√“°∞“π„Àâ‡°‘¥√–∫Õ∫°“√ª°§√Õß‡™àπ«à“π—Èπ

¡“µ√“ ¯Ù ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬å

 ÿ®√‘µ ‡ ¡Õ¿“§·≈–‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ¥Ÿ·≈‡Õ“„®„ à √—°…“ª√–‚¬™πå

¢Õß∑“ß√“™°“√ ·≈–µâÕßªØ‘∫—µ‘µπµ“¡¡“µ√∞“π·≈–®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥

Àâ“¡¡‘„ÀâÕ“»—¬À√◊Õ¬Õ¡„ÀâºŸâÕ◊ËπÕ“»—¬Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë√“™°“√¢Õßµπ ‰¡à«à“®–‚¥¬∑“ßµ√ß

À√◊Õ∑“ßÕâÕ¡ À“ª√–‚¬™πå„Àâ·°àµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ

°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

∑’Ë¡‘§«√‰¥â ‡ªìπ°“√∑ÿ®√‘µµàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ¯ı ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õπ‚¬∫“¬

¢Õß√—∞∫“≈‚¥¬∂◊Õª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢ÕßºŸâ‡√’¬π ·≈–‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∑“ß√“™°“√

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬®ß„®‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ¢Õß∑“ß√“™°“√

·≈–Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’À√◊Õπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈ ª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕ À√◊Õ¢“¥°“√‡Õ“„®„ à
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Àπâ“ 53
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

√–¡—¥√–«—ß√—°…“ª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√ Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√Õ¬à“ß√â“¬·√ß

‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ¯ˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

´÷Ëß —Ëß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√ ‚¥¬‰¡à¢—¥¢◊πÀ√◊ÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß

·µà∂â“‡ÀÁπ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëßπ—Èπ®–∑”„Àâ‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ À√◊Õ®–‡ªìπ°“√‰¡à√—°…“ª√–‚¬™πå¢Õß

∑“ß√“™°“√®–‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¿“¬„π‡®Á¥«—π ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑∫∑«π§” —Ëßπ—Èπ°Á‰¥â

·≈–‡¡◊ËÕ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ·≈â« ∂â“ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¬◊π¬—π‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß‡¥‘¡ ºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“

®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡

°“√¢—¥§” —ËßÀ√◊ÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ´÷Ëß —Ëß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬™Õ∫

¥â«¬°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√ Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√Õ¬à“ß√â“¬·√ß ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬

Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ¯˜ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßµ√ßµàÕ‡«≈“ Õÿ∑‘»‡«≈“¢Õßµπ„Àâ·°à

∑“ß√“™°“√·≈–ºŸâ‡√’¬π ®–≈–∑‘ÈßÀ√◊Õ∑Õ¥∑‘ÈßÀπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√¡‘‰¥â

°“√≈–∑‘ÈßÀπâ“∑’ËÀ√◊Õ∑Õ¥∑‘ÈßÀπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√

Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊Õ°“√≈–∑‘ÈßÀπâ“∑’Ë√“™°“√µ‘¥µàÕ„π§√“«‡¥’¬«°—π‡ªìπ‡«≈“‡°‘π°«à“ ‘∫Àâ“«—π ‚¥¬‰¡à¡’

‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√À√◊Õ‚¥¬¡’æƒµ‘°“√≥åÕ—π· ¥ß∂÷ß§«“¡®ß„®‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√

‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ¯¯ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕßª√–æƒµ‘‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°àºŸâ‡√’¬π

™ÿ¡™π  —ß§¡ ¡’§«“¡ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ √—°…“§«“¡ “¡—§§’ ™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕºŸâ‡√’¬π·≈–√–À«à“ß

¢â“√“™°“√¥â«¬°—πÀ√◊ÕºŸâ√à«¡ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ µâÕπ√—∫ „Àâ§«“¡ –¥«° „Àâ§«“¡‡ªìπ∏√√¡·°àºŸâ‡√’¬π·≈–

ª√–™“™πºŸâ¡“µ‘¥µàÕ√“™°“√

°“√°≈—Ëπ·°≈âß ¥ŸÀ¡‘Ëπ ‡À¬’¬¥À¬“¡ °¥¢’Ë À√◊Õ¢à¡‡ÀßºŸâ‡√’¬π À√◊Õª√–™“™πºŸâ¡“µ‘¥µàÕ√“™°“√

Õ¬à“ß√â“¬·√ß ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ¯˘ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à°≈—Ëπ·°≈âß °≈à“«À“À√◊Õ√âÕß‡√’¬π

ºŸâÕ◊Ëπ‚¥¬ª√“»®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß

°“√°√–∑”µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬

Õ¬à“ß√â“¬·√ß

หน้า 139



Àπâ“ 54
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ˘ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à°√–∑”°“√À√◊Õ¬Õ¡„ÀâºŸâÕ◊Ëπ°√–∑”°“√

À“ª√–‚¬™πåÕ—πÕ“®∑”„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡À√◊Õ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬‡°’¬√µ‘»—°¥‘Ï„πµ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√

¢Õßµπ

°“√°√–∑”µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“‡ªìπ°“√°√–∑”‚¥¬¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬®–„Àâ‡ªìπ°“√ ◊́ÈÕ¢“¬ À√◊Õ

„Àâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–„¥‚¥¬‰¡à™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‡ªìπ°“√°√–∑”Õ—π¡’

≈—°…≥–‡ªìπ°“√„Àâ À√◊Õ‰¥â¡“´÷Ëß∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕ„Àâµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ

·≈–·µàßµ—Èß‚¥¬¡‘™Õ∫À√◊Õ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ˘Ò ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à§—¥≈Õ°À√◊Õ≈Õ°‡≈’¬πº≈ß“π

∑“ß«‘™“°“√¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õπ”‡Õ“º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ À√◊Õ®â“ß «“π „™âºŸâÕ◊Ëπ∑”º≈ß“π

∑“ß«‘™“°“√‡æ◊ËÕ‰ª„™â„π°“√‡ πÕ¢Õª√—∫ª√ÿß°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß °“√‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß °“√‡≈◊ËÕπ

«‘∑¬∞“π–À√◊Õ°“√„Àâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß¢÷Èπ °“√ΩÉ“ΩóπÀ≈—°°“√¥—ß°≈à“«π’È ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬

Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë√à«¡¥”‡π‘π°“√§—¥≈Õ°À√◊Õ≈Õ°‡≈’¬πº≈ß“π¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

‚¥¬¡‘™Õ∫ À√◊Õ√—∫®—¥∑”º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√‰¡à«à“®–¡’§à“µÕ∫·∑πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕ◊Ëππ”º≈ß“ππ—Èπ

‰ª„™âª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ˘Ú ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ À√◊Õ

ºŸâ®—¥°“√ À√◊Õ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’≈—°…≥–ß“π§≈â“¬§≈÷ß°—ππ—Èπ„πÀâ“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õ∫√‘…—∑

¡“µ√“ ˘Û ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß«“ßµπ‡ªìπ°≈“ß∑“ß°“√‡¡◊Õß

„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ·≈–„π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ª√–™“™π ‚¥¬µâÕß‰¡àÕ“»—¬Õ”π“®·≈–

Àπâ“∑’Ë√“™°“√¢Õßµπ· ¥ß°“√Ωí°„ΩÉ  àß‡ √‘¡ ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈  π—∫ πÿπ∫ÿ§§≈ °≈ÿà¡∫ÿ§§≈ À√◊Õæ√√§°“√‡¡◊Õß„¥

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß‰¡à‡¢â“‰ª‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê Õ—π¡’

≈—°…≥–‡ªìπ°“√∑ÿ®√‘µ‚¥¬°“√ ◊́ÈÕ ‘∑∏‘À√◊Õ¢“¬‡ ’¬ß„π°“√‡≈◊Õ°µ—Èß ¡“™‘°√—∞ ¿“  ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ëπ

ºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ°“√‡≈◊Õ°µ—ÈßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬

√«¡∑—Èß®–µâÕß‰¡à„Àâ°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ À√◊Õ™—°®Ÿß„ÀâºŸâÕ◊Ëπ°√–∑”°“√„π≈—°…≥–‡¥’¬«°—π °“√¥”‡π‘π°“√

∑’ËΩÉ“ΩóπÀ≈—°°“√¥—ß°≈à“«π’È ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ˘Ù ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µâÕß√—°…“™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õßµπ·≈–√—°…“‡°’¬√µ‘»—°¥‘Ï

¢Õßµ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√¢Õßµπ¡‘„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ ‚¥¬‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπºŸâª√–æƒµ‘™—Ë«
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

°“√°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“®π‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ° À√◊Õ‚∑…∑’ËÀπ—°°«à“®”§ÿ° ‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥

„Àâ®”§ÿ°À√◊Õ„Àâ√—∫‚∑…∑’ËÀπ—°°«à“®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑ À√◊Õ

§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑… À√◊Õ°√–∑”°“√Õ◊Ëπ„¥Õ—π‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπºŸâª√–æƒµ‘™—Ë«Õ¬à“ß√â“¬·√ß ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬

Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë‡ æ¬“‡ æµ‘¥À√◊Õ π—∫ πÿπ„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‡ æ¬“‡ æµ‘¥

‡≈àπ°“√æπ—π‡ªìπÕ“®‘≥ À√◊Õ°√–∑”°“√≈à«ß≈–‡¡‘¥∑“ß‡æ»µàÕºŸâ‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“ ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈

√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßµπÀ√◊Õ‰¡à ‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¡“µ√“ ˘ı „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¡’Àπâ“∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß·≈–æ—≤π“„ÀâºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“¡’«‘π—¬

ªÑÕß°—π¡‘„ÀâºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“°√–∑”º‘¥«‘π—¬ ·≈–¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·°àºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ÷́Ëß¡’°√≥’

Õ—π¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬

°“√‡ √‘¡ √â“ß·≈–æ—≤π“„ÀâºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“¡’«‘π—¬ „Àâ°√–∑”‚¥¬°“√ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß

∑’Ë¥’ °“√Ωñ°Õ∫√¡ °“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„® °“√®Ÿß„® À√◊Õ°“√Õ◊Ëπ„¥„πÕ—π∑’Ë®–‡ √‘¡ √â“ß·≈–æ—≤π“

‡®µ§µ‘ ®‘µ ”π÷° ·≈–æƒµ‘°√√¡¢ÕßºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“„Àâ‡ªìπ‰ª„π∑“ß∑’Ë¡’«‘π—¬

°“√ªÑÕß°—π¡‘„ÀâºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“°√–∑”º‘¥«‘π—¬„Àâ°√–∑”‚¥¬°“√‡Õ“„®„ à  —ß‡°µ°“√≥å

·≈–¢®—¥‡Àµÿ∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√°√–∑”º‘¥«‘π—¬ „π‡√◊ËÕßÕ—πÕ¬Ÿà„π«‘ —¬∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√ªÑÕß°—πµ“¡§«√

·°à°√≥’‰¥â

‡¡◊ËÕª√“°Ø°√≥’¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬

‚¥¬¡’æ¬“πÀ≈—°∞“π„π‡∫◊ÈÕßµâπÕ¬Ÿà·≈â« „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬∑—π∑’

‡¡◊ËÕ¡’°“√°≈à“«À“‚¥¬ª√“°Øµ—«ºŸâ°≈à“«À“À√◊Õ°√≥’‡ªìπ∑’Ë ß —¬«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬‚¥¬¬—ß‰¡à¡’æ¬“πÀ≈—°∞“π „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“√’∫¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õ

æ‘®“√≥“„π‡∫◊ÈÕßµâπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“ºŸâπ—Èπ°√–∑”º‘¥«‘π—¬À√◊Õ‰¡à ∂â“‡ÀÁπ«à“°√≥’‰¡à¡’¡Ÿ≈

∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬®÷ß®–¬ÿµ‘‡√◊ËÕß‰¥â ∂â“‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬°Á„Àâ

¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬∑—π∑’

°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·°àºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ÷́Ëß¡’°√≥’Õ—π¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬

„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ˜

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ„¥≈–‡≈¬‰¡àªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“π’È·≈–µ“¡À¡«¥ ˜ À√◊Õ¡’æƒµ‘°√√¡

ª°ªÑÕß ™à«¬‡À≈◊Õ‡æ◊ËÕ¡‘„ÀâºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬ À√◊ÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«‚¥¬‰¡à ÿ®√‘µ

„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ°√–∑”º‘¥«‘π—¬
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ˘ˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¢âÕÀâ“¡À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡

¢âÕªØ‘∫—µ‘∑“ß«‘π—¬µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥π’È ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ°√–∑”º‘¥«‘π—¬ ®—°µâÕß‰¥â√—∫‚∑…∑“ß«‘π—¬

‡«âπ·µà¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ß¥‚∑…µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ˜

‚∑…∑“ß«‘π—¬¡’ ı  ∂“π §◊Õ

(Ò) ¿“§∑—≥±å

(Ú) µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ

(Û) ≈¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ

(Ù) ª≈¥ÕÕ°

(ı) ‰≈àÕÕ°

ºŸâ„¥∂Ÿ°≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° „ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡ ¡◊Õπ«à“‡ªìπºŸâ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√

¡“µ√“ ˘˜ °“√≈ß‚∑…¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ∑”‡ªìπ§” —Ëß «‘∏’°“√ÕÕ°§” —Ëß

‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß‚∑…„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß °.§.». ºŸâ —Ëß≈ß‚∑…µâÕß —Ëß≈ß‚∑…„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡º‘¥

·≈–¡‘„Àâ‡ªìπ‰ª‚¥¬æ¬“∫“∑ ‚¥¬Õ§µ‘À√◊Õ‚¥¬‚∑ –®√‘µ À√◊Õ≈ß‚∑…ºŸâ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡º‘¥ „π§” —Ëß≈ß‚∑…

„Àâ· ¥ß«à“ºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…°√–∑”º‘¥«‘π—¬„π°√≥’„¥ µ“¡¡“µ√“„¥ ·≈–¡’‡Àµÿº≈Õ¬à“ß„¥„π°“√°”Àπ¥

 ∂“π‚∑…‡™àππ—Èπ

À¡«¥ ˜

°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬

¡“µ√“ ˘¯ °“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·°à¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ÷́Ëß¡’°√≥’Õ—π¡’¡Ÿ≈

∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π

„Àâ‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡‚¥¬¡‘™—°™â“ ·≈–„π°“√ Õ∫ «π®–µâÕß·®âß¢âÕ°≈à“«À“ ·≈– √ÿª

æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“‡∑à“∑’Ë¡’„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫ ‚¥¬√–∫ÿÀ√◊Õ‰¡à√–∫ÿ™◊ËÕæ¬“π°Á‰¥â

‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡’‚Õ°“ ™’È·®ß·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“

°“√ Õ∫ «π°√≥’∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‡ªìπºŸâ —Ëß

·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ·≈–µâÕß¡’°√≥’Õ—π¡’¡Ÿ≈«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß‡∑à“π—Èπ ‡«âπ·µà

°√≥’∑’Ë¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“°√–∑”º‘¥«‘π—¬√à«¡°—π ·≈–„π®”π«πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¥—ß°≈à“«
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ºŸâÀπ÷ËßºŸâ„¥‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë¡’≈”¥—∫™—Èπ Ÿß°«à“ºŸâ¡’Õ”π“®

µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“√“¬Õ◊Ëπ °Á„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“„π≈”¥—∫™—Èπ Ÿß°«à“¥—ß°≈à“«‡ªìπºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß

§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑—ÈßÀ¡¥

„π°√≥’∑’Ë¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µà“ßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“À√◊Õµà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ °√–∑”º‘¥«‘π—¬√à«¡°—π „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·µà≈–√“¬ª√– “π

°“√¥”‡π‘π°“√√à«¡°—π„π°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π

„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“À√◊Õ§«“¡‡ÀÁπ¢—¥·¬âß„π°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡«√√§ “¡

∂â“„π√–À«à“ßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ „π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“π—Èπ‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ ∂â“„π√–À«à“ßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ µà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ „π°√≥’µà“ß à«π√“™°“√

„Àâ√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ √«¡∑—Èß„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ√—°…“ª√–‚¬™πå¢Õß

∑“ß√“™°“√ À√◊Õ®–∑”„Àâ°“√ Õ∫ «ππ—Èπ‡ √Á®‰ª‚¥¬‡√Á«·≈–¬ÿµ‘∏√√¡°Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

¥—ß°≈à“«¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢÷Èπ Õ∫ «π·∑π‰¥â

π“¬°√—∞¡πµ√’„π∞“π–À—«Àπâ“√—∞∫“≈À√◊Õ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥ ¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π

µ“¡«√√§ Õß‰¥â

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

„π°√≥’§«“¡º‘¥∑’Ëª√“°Ø™—¥·®âßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ®–¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬‚¥¬‰¡à Õ∫ «π

°Á‰¥â

¡“µ√“ ˘˘ ‡¡◊ËÕ‰¥â¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“µ“¡¡“µ√“ ˘¯ ·≈â« ∂â“øíß‰¥â«à“

ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡‘‰¥â°√–∑”º‘¥«‘π—¬ „Àâ —Ëß¬ÿµ‘‡√◊ËÕß ∂â“øíß‰¥â«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ Ò

·≈–„π°√≥’∑’Ë°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ßµâÕß≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ° ∂â“¡’‡ÀµÿÕ—π§«√≈¥À¬àÕπºàÕπ‚∑…

Àâ“¡¡‘„Àâ≈¥‚∑…µË”°«à“ª≈¥ÕÕ°

¡“µ√“ Ò ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬‰¡à√â“¬·√ß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫

∫—≠™“ —Ëß≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å µ—¥‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ≈¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡§«√·°à°√≥’„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡º‘¥

∂â“¡’‡ÀµÿÕ—π§«√≈¥À¬àÕπ®–π”¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“≈¥‚∑…°Á‰¥â ·µà ”À√—∫°“√≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å

„Àâ„™â‡©æ“–°√≥’°√–∑”º‘¥«‘π—¬‡≈Á°πâÕ¬ À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√≈¥À¬àÕπ ÷́Ëß¬—ß‰¡à∂÷ß°—∫®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…

µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ
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Àπâ“ 58
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

„π°√≥’°√–∑”º‘¥«‘π—¬‡≈Á°πâÕ¬·≈–¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ß¥‚∑… ®–ß¥‚∑…„Àâ‚¥¬„Àâ∑”∑—≥±å∫π‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

À√◊Õ«à“°≈à“«µ—°‡µ◊Õπ°Á‰¥â

°“√ —Ëß≈ß‚∑…µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“„¥®–¡’Õ”π“® —Ëß≈ß‚∑…ºŸâÕ¬Ÿà„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“

„π ∂“π‚∑…„¥ ‰¥â‡æ’¬ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ·≈â«·µà°√≥’

‡ÀÁπ«à“¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß  ¡§«√≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ°

À√◊Õ‰≈àÕÕ° „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

(Ò)  ”À√—∫µ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’ µ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ”·Àπàß

´÷Ëß¡’«‘∑¬∞“π–‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»… µ”·Àπàß»“ µ√“®“√¬å ·≈–ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥À√◊Õµ”·Àπàß ÷́Ëß¡’«‘∑¬∞“π–„¥

´÷Ëß°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß√à«¡°—π°—∫ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“« À√◊Õ‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

∑’Ë¡’µ”·Àπàß‡Àπ◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡«√√§À° À√◊Õ∑’Ëπ“¬°√—∞¡πµ√’À√◊Õ

√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§Àâ“ „Àâ‡ πÕ °.§.». æ‘®“√≥“

(Ú)  ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“πÕ°®“° (Ò) „Àâ‡ πÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“æ‘®“√≥“

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ ’Ë ∂â“‡ªìπ°√≥’∑’Ë¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

µà“ßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“À√◊Õ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√–∑”º‘¥«‘π—¬√à«¡°—π ·≈–∂â“ºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß

§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·µà≈–√“¬∑’Ë —ß°—¥

·≈â«·µà°√≥’ ¡’§«“¡‡ÀÁπ¢—¥·¬âß°—π ∂â“‡ªìπ§«“¡‡ÀÁπ¢—¥·¬âß√–À«à“ßºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√

 Õ∫ «π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π „Àâπ”‡ πÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“ ∂â“‡ªìπ

§«“¡‡ÀÁπ¢—¥·¬âß√–À«à“ßºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π À√◊Õ Õ.°.§.». µà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ „Àâπ”‡ πÕ °.§.». æ‘®“√≥“ ·≈–‡¡◊ËÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ °.§.». ¡’¡µ‘

‡ªìπª√–°“√„¥·≈â«„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π —Ëß

À√◊ÕªØ‘∫—µ‘‰ªµ“¡¡µ‘π—Èπ

„π°√≥’∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

¢ÕßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ √–¥—∫‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª ¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß

À√◊Õ¡“µ√“π’È‰¥â

„π°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπ∑”°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬

Õ¬à“ß√â“¬·√ß„π‡√◊ËÕß∑’Ë‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù) À√◊Õ
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Àπâ“ 59
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ÒÒÒ ·≈–§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“¥—ß°≈à“«‰¥â Õ∫ «π‰«â·≈â« §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π

®–π” ”π«π°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“¥—ß°≈à“«¡“„™â‡ªìπ ”π«π°“√ Õ∫ «π·≈–∑”§«“¡‡ÀÁπ‡ πÕºŸâ —Ëß

·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‚¥¬∂◊Õ«à“‰¥â¡’°“√ Õ∫ «πµ“¡À¡«¥π’È·≈â«°Á‰¥â ·µà∑—Èßπ’È µâÕß·®âß

¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫‚¥¬®–√–∫ÿÀ√◊Õ‰¡à√–∫ÿ

™◊ËÕæ¬“π°Á‰¥â ·≈–µâÕß„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“™’È·®ß·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“‰¥â¥â«¬

¡“µ√“ ÒÒ „Àâ°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ ·≈–„Àâ¡’

Õ”π“®‡™àπ‡¥’¬«°—∫æπ—°ß“π Õ∫ «πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“‡æ’¬ß‡∑à“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß°√√¡°“√ Õ∫ «π ·≈–‚¥¬‡©æ“–„Àâ¡’Õ”π“® ¥—ßµàÕ‰ªπ’È¥â«¬ §◊Õ

(Ò) ‡√’¬°„Àâ°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Àπà«¬√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘® Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ À√◊Õ

Àâ“ßÀÿâπ à«π∫√‘…—∑ ™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß  àß‡Õ° “√·≈–À≈—°∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  àßºŸâ·∑πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈„π —ß°—¥

¡“™’È·®ß À√◊Õ„Àâ∂âÕ¬§”‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë Õ∫ «π

(Ú) ‡√’¬°ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥Ê ¡“™’È·®ß À√◊Õ„Àâ∂âÕ¬§” À√◊Õ„Àâ àß‡Õ° “√·≈–À≈—°∞“π

‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë Õ∫ «π

¡“µ√“ ÒÚ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’°√≥’∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”À√◊Õ

≈–‡«âπ°√–∑”°“√„¥∑’Ëæ÷ß‡ÀÁπ‰¥â«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß ·≈–‡ªìπ°“√°≈à“«À“‡ªìπÀπ—ß ◊ÕµàÕ

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâπ—Èπ À√◊ÕµàÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë ◊∫ «π Õ∫ «πÀ√◊Õµ√«® Õ∫µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫

¢Õß∑“ß√“™°“√ À√◊Õ‡ªìπ°“√°≈à“«À“‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‚¥¬ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâπ—Èπ À√◊Õ¡’°√≥’∂Ÿ°øÑÕß

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

À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑… ·¡â¿“¬À≈—ßºŸâπ—Èπ®–ÕÕ°®“°√“™°“√‰ª·≈â« ‡«âπ·µàÕÕ°®“°√“™°“√‡æ√“–µ“¬

ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õæ‘®“√≥“µ“¡¡“µ√“ ˘ı ·≈–¥”‡π‘π°“√

∑“ß«‘π—¬µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘„πÀ¡«¥π’ÈµàÕ‰ª‰¥â ‡ ¡◊Õπ«à“ºŸâπ—Èπ¬—ß¡‘‰¥âÕÕ°®“°√“™°“√ ‡«âπ·µàº≈°“√ Õ∫ «π

À√◊Õæ‘®“√≥“ª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ°√–∑”º‘¥«‘π—¬∑’Ë®–µâÕß≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ À√◊Õ≈¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ

„Àâ —Ëßß¥‚∑…

¡“µ√“ ÒÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’°√≥’∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬

Õ¬à“ß√â“¬·√ß®π∂Ÿ°µ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π À√◊Õ∂Ÿ°øÑÕß§¥’Õ“≠“ À√◊ÕµâÕßÀ“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“

‡«âπ·µà‡ªìπ§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑… ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß

«√√§ ’Ë À√◊Õ«√√§Àâ“ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“® —Ëßæ—°√“™°“√À√◊Õ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ‡æ◊ËÕ√Õ

øíßº≈°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“‰¥â ·µà∂â“¿“¬À≈—ßª√“°Øº≈°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“«à“ºŸâπ—Èπ¡‘‰¥â°√–∑”º‘¥À√◊Õ
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Àπâ“ 60
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

°√–∑”º‘¥‰¡à∂÷ß°—∫®–∂Ÿ°≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°√“™°“√ ·≈–‰¡à¡’°√≥’∑’Ë®–µâÕßÕÕ°®“°√“™°“√

¥â«¬‡ÀµÿÕ◊Ëπ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√„πµ”·Àπàß·≈–«‘∑¬∞“π–‡¥‘¡ À√◊Õ

µ”·Àπàß‡¥’¬«°—∫∑’ËºŸâπ—Èπ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ√ßµ“¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“– ”À√—∫µ”·Àπàß·≈–«‘∑¬∞“π–π—Èπ ∑—Èßπ’È

„Àâπ”¡“µ√“ Ò «√√§À° ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥æ—°√“™°“√À√◊ÕÕÕ°®“°√“™°“√

‰«â°àÕπµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« ¿“¬À≈—ßª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ¡’°√≥’∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

„π°√≥’Õ◊ËπÕ’° ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß «√√§ ’Ë À√◊Õ«√√§Àâ“ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒı ·≈â«·µà°√≥’

¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õæ‘®“√≥“µ“¡¡“µ√“ ˘ı ·≈–·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡

¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß µ≈Õ¥®π¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥π’ÈµàÕ‰ª‰¥â

„π°√≥’∑’Ë —Ëß„ÀâºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√ À√◊Õ —Ëß„ÀâºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°

√“™°“√‰«â°àÕπÕÕ°®“°√“™°“√¥â«¬‡ÀµÿÕ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™à‡ªìπ°“√≈ß‚∑…‡æ√“–°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß °Á„Àâ

ºŸâπ—Èπ¡’ ∂“π¿“æ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“√–À«à“ß∑’Ë∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°

√“™°“√‰«â°àÕπ ‡ ¡◊Õπ«à“ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√

‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘πÕ◊Ëπ∑’Ë®à“¬‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ ·≈–‡ß‘π™à«¬‡À≈◊ÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ·≈–°“√®à“¬‡ß‘π¥—ß°≈à“«¢Õß

ºŸâ∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√·≈–ºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬

°“√π—Èπ  ”À√—∫ºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ ∂â“‰¡à¡’°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫¥—ß°≈à“« „Àâ∂◊Õ‡ ¡◊Õπ«à“

ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ —Ëßæ—°√“™°“√ °“√ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ √–¬–‡«≈“

„Àâæ—°√“™°“√·≈–„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡º≈°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

¡“µ√“ ÒÙ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬À√◊Õ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ À√◊Õ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√‰ª·≈â«

„Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√√“¬ß“π°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬‰¡à√â“¬·√ß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ—Èß·µàÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“≈ß¡“ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·≈â«

„Àâ√“¬ß“π‰ª¬—ßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ·≈–‡¡◊ËÕ

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“¬ß“π·≈â«‡ÀÁπ«à“°“√¬ÿµ‘‡√◊ËÕß

°“√ß¥‚∑… À√◊Õ°“√ —Ëß≈ß‚∑…‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à‡À¡“– ¡ °Á„Àâ¡’Õ”π“® —Ëßß¥‚∑… ≈¥ ∂“π‚∑…
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Àπâ“ 61
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

‡æ‘Ë¡ ∂“π‚∑… ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–·°â‰¢¢âÕ§«“¡„π§” —Ëß‡¥‘¡ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ

ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“„Àâ‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡‰¥âµ“¡§«√·°à°√≥’ ·≈–À“°‡ÀÁπ«à“°√≥’

‡ªìπ°“√°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß °Á„Àâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â À√◊ÕÀ“°‡ÀÁπ«à“

‡ªìπ°√≥’∑’Ë‰¡àÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ °Á„Àâ·®âßÀ√◊Õ√“¬ß“π‰ª¬—ßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕ

¥”‡π‘π°“√µ“¡§«√·°à°√≥’µàÕ‰ª ‡¡◊ËÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‰¥âæ‘®“√≥“µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈â« „Àâ‡ πÕÀ√◊Õ√“¬ß“π Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“

(Ú) °“√√“¬ß“π°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ—Èß·µàÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“≈ß¡“ ·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡µ‘¢Õß Õ.°.§.».

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·≈â« „Àâ√“¬ß“π‰ª¬—ßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ·≈–‡¡◊ËÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ‘®“√≥“µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈â« „Àâ√“¬ß“π Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

·≈– °.§.». æ‘®“√≥“µ“¡≈”¥—∫

 ”À√—∫°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë¡’µ”·Àπàß‡Àπ◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊Õ

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¢÷Èπ‰ª ·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡µ‘¢Õß Õ.°.§.».

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ√“¬ß“π °.§.». æ‘®“√≥“

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“π’È ‡¡◊ËÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ °.§.». æ‘®“√≥“ ·≈–

¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’  —ËßÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘‰ªµ“¡π—Èπ

°“√√“¬ß“πµ“¡¡“µ√“π’È„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ Òı ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬ À√◊Õ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√„π‡√◊ËÕß„¥‰ª·≈â« ∂â“ °.§.». æ‘®“√≥“‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ Õ∫ «π„À¡à

À√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡‡ªìπ∏√√¡ À√◊Õ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈„ÀâÀπà«¬ß“π

°“√»÷°…“ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡À¡«¥ ˆ ·≈–À¡«¥π’È‚¥¬∂Ÿ°µâÕß·≈–‡À¡“– ¡µ“¡§«“¡‡ªìπ∏√√¡ °Á„Àâ

°.§.». ¡’Õ”π“® Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‚¥¬®– Õ∫ «π‡Õß

À√◊Õ„Àâ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡·∑π À√◊Õ

°”Àπ¥ª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠∑’ËµâÕß°“√∑√“∫ àß‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‰¥â·µàßµ—Èß‰«â‡¥‘¡∑”°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â
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Àπâ“ 62
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

„π°√≥’∑’Ë °.§.». µ—Èß Õ.°.§.». «‘ “¡—≠‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡√◊ËÕß°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬À√◊Õ

°“√ÕÕ°®“°√“™°“√·∑π °.§.». „Àâ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠π—Èπ¡’Õ”π“® Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‚¥¬®– Õ∫ «π‡Õß À√◊Õ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰ª Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡·∑π ·≈–

¡’Õ”π“®°”Àπ¥ª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠∑’ËµâÕß°“√∑√“∫ àß‰ª„Àâ ‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‰¥â·µàßµ—Èß‰«â‡¥‘¡∑”°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â

„π°“√ Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ∂â“ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠æ‘®“√≥“‡ÀÁπ ¡§«√

 àßª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠„¥∑’ËµâÕß°“√∑√“∫‰ª Õ∫ «πæ¬“πÀ≈—°∞“π ÷́ËßÕ¬Ÿàµà“ß∑âÕß∑’ËÀ√◊Õ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ °Á„Àâ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠ ·≈â«·µà°√≥’ ¡’Õ”π“®°”Àπ¥ª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠π—Èπ

 àß‰ª‡æ◊ËÕ„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“π—Èπ∑”°“√ Õ∫ «π

·∑π‰¥â

„π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ

 Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ àßª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß «√√§ Õß À√◊Õ«√√§ “¡ „π‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°√≥’

°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß „Àâπ”À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“µ“¡

¡“µ√“ ˘¯ «√√§À°¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“π’È „Àâπ”¡“µ√“ ÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ Òˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‚Õπ¡“®“°æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ¢â“√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡¡“µ√“ ı¯ ºŸâ„¥¡’°√≥’

°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬Ÿà°àÕπ«—π‚Õπ¡“∫√√®ÿ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâπ—Èπ

¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬µ“¡À¡«¥π’È‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·µà∂â“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õ Õ∫ «π¢Õß

∑“ßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡¥‘¡°àÕπ«—π‚Õπ °Á„Àâ ◊∫ «π Õ∫ «πµàÕ‰ª®π‡ √Á® ·≈â« àß‡√◊ËÕß‰ª„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâπ—Èπ æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªµ“¡À¡«¥π’È‚¥¬Õπÿ‚≈¡

·≈–„π°√≥’∑’Ë®–µâÕß —Ëß≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬„Àâª√—∫∫∑§«“¡º‘¥·≈–≈ß‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√π—Èπ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ ¯

°“√ÕÕ°®“°√“™°“√

¡“µ√“ Ò˜ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√‡¡◊ËÕ
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Àπâ“ 63
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

(Ò) µ“¬

(Ú) æâπ®“°√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√

(Û) ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ°À√◊Õ°“√≈“ÕÕ°¡’º≈µ“¡¡“µ√“ Ò¯

(Ù) ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°µ“¡¡“µ√“ Ù˘ ¡“µ√“ ıˆ «√√§ Õß «√√§ “¡ À√◊Õ«√√§Àâ“ ¡“µ√“ ÒÛ

¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÒÒ ¡“µ√“ ÒÒÚ ¡“µ√“ ÒÒÛ ¡“µ√“ ÒÒÙ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ¯

(ı) ∂Ÿ° —Ëß≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ°À√◊Õ‰≈àÕÕ°

(ˆ) ∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ‡«âπ·µà‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ∑’Ë‰¡àµâÕß¡’

„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡¡“µ√“ Ò˘

«—πÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡ (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». «“ß‰«â

°“√µàÕ‡«≈“√“™°“√„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’ËµâÕßÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡ (Ú)

√—∫√“™°“√µàÕ‰ª ®–°√–∑”¡‘‰¥â

¡“µ√“ Ò¯ πÕ°®“°°√≥’µ“¡«√√§ ’Ë ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ª√– ß§å

®–≈“ÕÕ°®“°√“™°“√„Àâ¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ¢Õ≈“ÕÕ°µàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ

‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ

„π°√≥’∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à√“™°“√ ®–¬—∫¬—Èß

°“√Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ°‰«â‡ªìπ‡«≈“‰¡à‡°‘π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫µ—Èß·µà«—π¢Õ≈“ÕÕ°°Á‰¥â ·µàµâÕß·®âß°“√¬—∫¬—Èß

°“√Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ°æ√âÕ¡∑—Èß‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ≈“ÕÕ°∑√“∫ ·≈–‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë¬—∫¬—Èß·≈â«

„Àâ°“√≈“ÕÕ°¡’º≈µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—π§√∫°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë¬—∫¬—Èß

∂â“ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‰¡à‰¥âÕπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ°µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–‰¡à‰¥â¬—∫¬—Èß°“√Õπÿ≠“µ

„Àâ≈“ÕÕ°µ“¡«√√§ Õß „Àâ°“√≈“ÕÕ°π—Èπ¡’º≈µ—Èß·µà«—π¢Õ≈“ÕÕ°

„π°√≥’∑’Ë¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ª√– ß§å®–≈“ÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ¥”√ß

µ”·Àπàß∑“ß°“√‡¡◊ÕßÀ√◊Õ‡æ◊ËÕ ¡—§√√—∫‡≈◊Õ°µ—Èß‡ªìπ ¡“™‘°√—∞ ¿“  ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ

À√◊Õ°“√‡≈◊Õ°µ—ÈßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ „Àâ¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ¢Õ≈“ÕÕ°

µàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–„Àâ°“√≈“ÕÕ°¡’º≈π—∫µ—Èß·µà«—π∑’ËºŸâπ—Èπ¢Õ≈“ÕÕ°

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√≈“ÕÕ° °“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„Àâ≈“ÕÕ° ·≈–°“√¬—∫¬—Èß°“√Õπÿ≠“µ

„Àâ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß «√√§ Õß ·≈–«√√§ ’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ Ò˘ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫µ“¡¡“µ√“ ÒÒ˘ ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–‰¡à¡’°√≥’‡ªìπºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëπ
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∂â“¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’ËÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“¢ÕßºŸâ∂Ÿ° —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ

ª√–°Õ∫«‘™“™’æªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬Ÿà‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ·®âß°“√‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ¡’µ”·Àπàß«à“ß

À√◊Õµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ∑’Ë‰¡àµâÕß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ·≈–ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπæ‘®“√≥“

‡ÀÁπ«à“ ºŸâπ—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡∑’Ë®–∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“« ·≈–‰¡à‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘

µ“¡¡“µ√“ Û ·≈–¡“µ√“ ÙÚ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫√‘À“√Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“π—Èπ  àß‡√◊ËÕß„Àâ

Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ ı˜

«√√§Àπ÷Ëß ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¡à¡’µ”·Àπàß«à“ßÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂¬â“¬‰ª·µàßµ—Èß„Àâ

¥”√ßµ”·Àπàß‰¥â ·≈–ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëßæ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ ºŸâπ—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡

∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊Ëπ∑’Ë‰¡àµâÕß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ„πÀπà«¬ß“π

°“√»÷°…“Õ◊Ëπ ∂â“¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë à«π√“™°“√À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‰¥â√—∫‡√◊ËÕß

®“°Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ¡’Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë¡’µ”·Àπàß«à“ß À√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂

¬â“¬‰ª·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‰¥â ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’ æ‘®“√≥“

‡ÀÁπ«à“ºŸâπ—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“« „Àâπ”¡“µ√“ ı˘ ¡“„™â∫—ß§—∫

‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“ “¡ ‘∫«—πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß ∂â“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“„¥‰¡à¡’

µ”·Àπàß«à“ßÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂¬â“¬‰ª·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‰¥â À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’‰¡àÕπÿ¡—µ‘ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‚¥¬æ≈—π

∑—Èßπ’È µ“¡√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√ÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÒ ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

ÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√‰¥â„π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬

¥—ß°≈à“«∫—≠≠—µ‘„ÀâºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠ ·µà„π°“√ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ√—∫

∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ√—∫√“™°“√π“π®–µâÕß¡’°√≥’µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ¥â«¬ ·≈–°“√ —Ëß„ÀâÕÕ°®“°

√“™°“√‡æ◊ËÕ√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑π πÕ°®“°∑”‰¥â„π°√≥’∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„π¡“µ√“Õ◊Ëπµ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È·≈–°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√∫—≠≠—µ‘„ÀâºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑π·≈â« „Àâ∑”‰¥â„π°√≥’µàÕ‰ªπ’È¥â«¬ §◊Õ

(Ò) ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‡®Á∫ªÉ«¬‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√¢Õßµπ‰¥â

‚¥¬ ¡Ë”‡ ¡Õ ∂â“ºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“«‡ÀÁπ ¡§«√„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√·≈â« „Àâ —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‰¥â
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

(Ú) ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥ ¡—§√‰ªªØ‘∫—µ‘ß“π„¥Ê µ“¡§«“¡ª√– ß§å

¢Õß∑“ß√“™°“√ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√

(Û) ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Û (Ò)

(Ù) (ı) (˜) (¯) À√◊Õ (˘) „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√

(Ù) ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’°√≥’∂Ÿ°°≈à“«À“À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬

«à“‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ªµ“¡¡“µ√“ Û (Û) ·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈°Á„Àâ

ºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‚¥¬‰¡à™—°™â“ ·≈–π”¡“µ√“ ÒÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫

‚¥¬Õπÿ‚≈¡ „π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’¡µ‘«à“ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑—Ë«‰ª

µ“¡¡“µ√“ Û (Û) °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√

(ı) ‡¡◊ËÕ∑“ß√“™°“√‡≈‘°À√◊Õ¬ÿ∫µ”·Àπàß„¥ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.§.».

°”Àπ¥

(ˆ) ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈„π√–¥—∫Õ—π‡ªìπ∑’ËæÕ„®¢Õß∑“ß√“™°“√‰¥â „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ

ÕÕ°®“°√“™°“√ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

¡“µ√“ ÒÒÒ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’°√≥’∂Ÿ°°≈à“«À“À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√

 ß —¬«à“À¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ À√◊Õª√–æƒµ‘µπ

‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈ ∂â“„ÀâºŸâπ—Èπ

√—∫√“™°“√µàÕ‰ª®–‡ªìπ°“√‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π

‚¥¬‰¡à™—°™â“ „π°“√ Õ∫ «ππ’È®–µâÕß·®âß¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“

‡∑à“∑’Ë¡’„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫ ‚¥¬®–√–∫ÿÀ√◊Õ‰¡à√–∫ÿ™◊ËÕæ¬“π°Á‰¥â·≈–µâÕß„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“™’È·®ß

·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“‰¥â¥â«¬ ∑—Èßπ’È „Àâπ”¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß «√√§Àâ“ ·≈–«√√§‡®Á¥ ¡“µ√“ Ò

«√√§ ’Ë ·≈–¡“µ√“ ÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’¡µ‘„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®

¥—ß°≈à“« —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠

¢â“√“™°“√

„π°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢÷Èπ∑”°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“

µ“¡¡“µ√“ ˘¯ „π‡√◊ËÕß∑’Ë®–µâÕß Õ∫ «πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·≈–§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“ ˘¯
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Àπâ“ 66
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

‰¥â Õ∫ «π‰«â·≈â« ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–„™â ”π«π°“√ Õ∫ «ππ—Èπæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√‚¥¬‰¡àµâÕß

·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â

¡“µ√“ ÒÒÚ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥¡’°√≥’∂Ÿ°µ—Èß°√√¡°“√ Õ∫ «π

µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß ·≈–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß «√√§ ’Ë

À√◊Õ«√√§Àâ“ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÙ (Ò) ·≈â«·µà°√≥’ ‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬Õ¬à“ß¬‘Ëß«à“ºŸâπ—Èπ‰¥â

°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß ·µà°“√ Õ∫ «π‰¡à‰¥â§«“¡·πà™—¥æÕ∑’Ë®– —Ëß„Àâ≈ß‚∑…«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß ∂â“„Àâ

√—∫√“™°“√µàÕ‰ª®–‡ªìπ°“√‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ °Á„Àâ àß‡√◊ËÕß„Àâ °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

·≈â«·µà°√≥’ æ‘®“√≥“„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√ ∑—Èßπ’È „Àâπ”¡“µ√“ Ò «√√§ ’Ë ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’¡µ‘„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‡æ√“–¡’¡≈∑‘πÀ√◊Õ

¡—«À¡Õß„π°√≥’∑’Ë∂Ÿ° Õ∫ «π „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ√—∫∫”‡ÀπÁ®

∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√

¡“µ√“ ÒÒÛ ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥µâÕß√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§” —Ëß

¢Õß»“≈À√◊ÕµâÕß√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°„π§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ

§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…´÷Ëß¬—ß‰¡à∂÷ß°—∫®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ° ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ®– —Ëß„Àâ

ºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠‡Àµÿ∑¥·∑πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√°Á‰¥â

¡“µ√“ ÒÒÙ ‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‰ª√—∫√“™°“√∑À“√µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√√—∫√“™°“√∑À“√ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√

ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·≈–µàÕ¡“ª√“°Ø«à“ºŸâπ—Èπ¡’°√≥’∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ° —Ëß„Àâ

ÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊ËπÕ¬Ÿà°àÕπ‰ª√—∫√“™°“√∑À“√ °Á„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ¡’Õ”π“®

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§” —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‡ªìπ„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“Õ◊Ëππ—Èπ‰¥â

¡“µ√“ ÒÒı „π°√≥’∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ ‰¡àªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡À¡«¥π’È À√◊Õµ“¡¡“µ√“ Ù˘

À√◊Õ¡“µ√“ ıˆ «√√§ Õß «√√§ “¡ À√◊Õ«√√§Àâ“ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë¡’µ”·Àπàß‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª¢ÕßºŸâ¡’Õ”π“®

 —Ëß∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß¥—ß°≈à“«¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√µ“¡À¡«¥π’È À√◊Õµ“¡¡“µ√“ Ù˘ À√◊Õ¡“µ√“ ıˆ «√√§ Õß

«√√§ “¡ À√◊Õ«√√§Àâ“ ·≈â«·µà°√≥’‰¥â

¡“µ√“ ÒÒˆ „π°√≥’∑’ËÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‰¥â√—∫√“¬ß“πµ“¡¡“µ√“ ÒÙ (Ò) À√◊Õ (Ú) ·≈â« ‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

ºŸâ„¥ÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù) À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒÒ °Á„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù) À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒÒ ·µà∂â“‡ªìπ°√≥’∑’Ë‰¥â¡’
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Àπâ“ 67
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“¥—ß°≈à“« À√◊Õ¡“µ√“ ˘¯ «√√§ Õß °√≥’§«“¡º‘¥«‘π—¬

Õ¬à“ß√â“¬·√ß‰«â·≈â« „Àâ àß‡√◊ËÕß„Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’æ‘®“√≥“

„π°√≥’∑’Ë®–µâÕß —Ëß„ÀâºŸâ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√„Àâπ”¡“µ√“ ÒÛ ¡“„™â∫—ß§—∫

‚¥¬Õπÿ‚≈¡

‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√À√◊Õ¥”‡π‘π°“√

µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù) À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒÒ „Àâ√“¬ß“π‰ª¬—ß °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

µ“¡√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√√“¬ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·≈–°“√ÕÕ°®“°√“™°“√∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÒ˜ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬À√◊Õ —Ëß„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ÕÕ°®“°√“™°“√„π‡√◊ËÕß„¥‰ª·≈â« ∂â“ °.§.». æ‘®“√≥“‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√∑’Ë®–µâÕß Õ∫ «π„À¡à

À√◊Õ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡‡ªìπ∏√√¡ À√◊Õ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈ „ÀâÀπà«¬ß“π

°“√»÷°…“ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡À¡«¥π’È À√◊Õµ“¡¡“µ√“ Ù˘ À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ıˆ «√√§ Õß À√◊Õ«√√§ “¡

À√◊Õ«√√§Àâ“ ‚¥¬∂Ÿ°µâÕß·≈–‡À¡“– ¡µ“¡§«“¡‡ªìπ∏√√¡ °Á„Àâ °.§.». ¡’Õ”π“® Õ∫ «π„À¡à À√◊Õ Õ∫ «π

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ Òı ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„π°√≥’∑’Ë °.§.». À√◊Õ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√„Àâ Õ∫ «π„À¡àÀ√◊Õ Õ∫ «π

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ àßª√–‡¥ÁπÀ√◊Õ¢âÕ ”§—≠‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â·µàßµ—Èß‰«â‡¥‘¡

∑”°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ‡æ◊ËÕ„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ À√◊Õµà“ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑”°“√ Õ∫ «π·∑π„π‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°√≥’µ“¡¡“µ√“ ÒÒ (Ù)

·≈–¡“µ√“ ÒÒÒ „Àâπ”À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ «πµ“¡¡“µ√“ ˘¯ «√√§À° ¡“„™â∫—ß§—∫

‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÒÒ¯ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‚Õπ¡“®“°æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ¢â“√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ı¯ ºŸâ„¥¡’°√≥’∑’Ë ¡§«√

„ÀâÕÕ°®“°ß“πÀ√◊ÕÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√π—ÈπÕ¬Ÿà°àÕπ«—π‚Õπ¡“∫√√®ÿ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâπ—Èπ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µ“¡À¡«¥π’È À√◊Õµ“¡¡“µ√“ Ù˘ ‰¥â ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

·µà∂â“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õ Õ∫ «π¢Õß∑“ßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡¥‘¡°àÕπ«—π‚Õπ°Á„Àâ ◊∫ «π

À√◊Õ Õ∫ «πµàÕ‰ª®π‡ √Á® ·≈â« àß‡√◊ËÕß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

ºŸâπ—Èπæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªµ“¡À¡«¥π’ÈÀ√◊Õ¡“µ√“ Ù˘ ·≈â«·µà°√≥’ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·≈–„π°√≥’∑’Ë®–µâÕß

 —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√ „Àâª√—∫∫∑°√≥’„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√π—Èπ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

หน้า 153



Àπâ“ 68
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ÒÒ˘ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫À¡«¥ ˜ ·≈–À¡«¥ ˘ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

Õ“®∂Ÿ° —Ëßæ—°√“™°“√À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‰«â°àÕπ„π°√≥’Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.§.». ‰¥â

¡“µ√“ ÒÚ °“√ÕÕ°®“°√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„πµ”·Àπàß

´÷Ëß¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß „Àâπ”§«“¡°√“∫∫—ß§¡∑Ÿ≈‡æ◊ËÕ∑√ß∑√“∫ ‡«âπ·µà°“√ÕÕ°®“°

√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ò˜ (Ò)

À¡«¥ ˘

°“√Õÿ∑∏√≥å·≈–°“√√âÕß∑ÿ°¢å

¡“µ√“ ÒÚÒ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ

À√◊Õ≈¥¢—Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ „Àâ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—Èß À√◊Õ

°.§.». ·≈â«·µà°√≥’ ¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß

¡“µ√“ ÒÚÚ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ° ‰≈àÕÕ°

À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√ „Àâ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢å ·≈â«·µà°√≥’ µàÕ °.§.». ¿“¬„π “¡ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß ·≈–„Àâ °.§.». æ‘®“√≥“„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—π

¡“µ√“ ÒÚÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‡ÀÁπ«à“µπ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ªìπ∏√√¡

À√◊Õ¡’§«“¡§—∫¢âÕß„®‡π◊ËÕß®“°°“√°√–∑”¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“À√◊Õ°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑“ß«‘π—¬

„ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘√âÕß∑ÿ°¢åµàÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—Èß À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ÒÚÙ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√Õÿ∑∏√≥å·≈–æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å ·≈–

°“√√âÕß∑ÿ°¢å·≈–æ‘®“√≥“√âÕß∑ÿ°¢å µ“¡¡“µ√“ ÒÚÒ ¡“µ√“ ÒÚÚ ·≈–¡“µ√“ ÒÚÛ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

°”Àπ¥„π°Æ °.§.».

„π°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢å ‡¡◊ËÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.».

µ—Èß À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’ ‰¥â¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ıÛ  —ËßÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘

‰ªµ“¡π—Èπ

„π°√≥’∑’Ë —Ëß„ÀâºŸâÕÿ∑∏√≥åÀ√◊ÕºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√ „Àâπ”¡“µ√“ ÒÛ ¡“„™â∫—ß§—∫

‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÒÚı ‡¡◊ËÕ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—Èß À√◊Õ °.§.».

·≈â«·µà°√≥’ ‰¥â«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢åµ“¡¡“µ√“ ÒÚÒ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÚÚ ·≈â« ¢â“√“™°“√§√Ÿ
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Àπâ“ 69
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ºŸâ„¥‡ÀÁπ«à“µπ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ªìπ∏√√¡ À√◊Õ°√≥’∑’Ë¡‘‰¥â∫—≠≠—µ‘„Àâ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å

À√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢åµ“¡À¡«¥π’È ºŸâπ—Èπ¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–øÑÕß√âÕß§¥’µàÕ»“≈ª°§√Õß‰¥â¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë

°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß»“≈ª°§√Õß·≈–«‘∏’æ‘®“√≥“§¥’ª°§√Õß

‡¡◊ËÕ»“≈ª°§√Õß¡’§”æ‘æ“°…“À√◊Õ§” —Ëß‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¥”‡π‘π°“√·°â‰¢

§” —Ëß‰ªµ“¡π—Èπ

¡“µ√“ ÒÚˆ ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‚Õπ¡“®“°æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ¢â“√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ı¯ ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß

≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬Õ¬Ÿà°àÕπ«—π‚Õπ¡“∫√√®ÿ·≈–ºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å‰¥âµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë‚Õπ¡“ ·µà¬—ß¡‘‰¥â

„™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«°Á„ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµ“¡À¡«¥π’È‰¥â ·µà∂â“ºŸâπ—Èπ‰¥â„™â ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë‚Õπ¡“‰«â·≈â« ·≈–„π«—π∑’ËºŸâπ—Èπ‰¥â‚Õπ¡“∫√√®ÿ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¬—ß‰¡à·≈â«‡ √Á® °Á„Àâ àß‡√◊ËÕß„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ÒÚÒ ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“

Õÿ∑∏√≥å

∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ ÒÚ˜ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ °.§.». „Àâ °.§. µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ °.§.». µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑—Èßπ’È ®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—Èß

°.§.». ™—Ë«§√“« ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“™—Ë«§√“«µ“¡¡“µ√“ ÒÚ¯ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘π “¡ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

„Àâ °.§. ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ °.§.». µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

À√◊Õ Õ.°.§.». Õ◊Ëπ∑’Ë®”‡ªìπ„π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬ „π°“√∑”Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«

Õ“®·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘® ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë·∑π°Á‰¥â

„π°√≥’∑’ËºŸâ∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√„π °.§. «à“ß≈ß „Àâ °.§. µ“¡«√√§Àπ÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√

∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ‡«âπ·µà®–¡’®”π«π°√√¡°“√‡À≈◊Õ‰¡à∂÷ß°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß

∫ÿ§§≈∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‡ªìπ°√√¡°“√„π °.§. ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®π§√∫®”π«π °.§. µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„π«√√§Àπ÷Ëß
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Àπâ“ 70
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ÒÚ¯ „Àâ °.§. ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë °.§.». µ“¡¡“µ√“ ÒÚ˜ ¥”‡π‘π°“√ √√À“∫ÿ§§≈

∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß‡ªìπ °.§.». ™—Ë«§√“« ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

™—Ë«§√“«∑ÿ°æ◊Èπ∑’Ë ∑—Èßπ’È °“√ √√À“√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ·µàßµ—Èß¥—ß°≈à“«„Àâ§”π÷ß∂÷ßÕß§åª√–°Õ∫¢Õß °.§.».

·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬ ‡«âπ·µà°√≥’¡’§«“¡®”‡ªìπ®–µâÕß·µàßµ—Èß

‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë™—Ë«§√“«

„Àâ °.§.». ™—Ë«§√“«¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫ °.§.». µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’Àπâ“∑’Ë

®—¥∑”°Æ °.§.». µ“¡¡“µ√“ ˜ «√√§ Õß ·≈–¡“µ√“ ÚÒ «√√§ “¡·≈–«√√§ ’Ë √«¡∑—Èß¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ

‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ °.§.». ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“™—Ë«§√“«¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë °.§.». ™—Ë«§√“«¡Õ∫À¡“¬

„Àâ °.§.». ™—Ë«§√“« ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“™—Ë«§√“« ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë®π°«à“®–¡’ °.§.». ·≈– Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·µàµâÕß‰¡à‡°‘π

Àπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ÒÚ˘ Àπà«¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“„¥∑’Ë‰¥â¡’°“√°”Àπ¥‰«âµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡«âπ·µà°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ À√◊Õ °.§.». ®–°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

¡“µ√“ ÒÛ ¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ∑’Ë

¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¥”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊Õ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

„π√–À«à“ß °.§.». ¬—ß¡‘‰¥â°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ

´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà‡¥‘¡¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß µ≈Õ¥®π¡’ ‘∑∏‘Õ◊ËπÊ µ“¡∑’Ë‡§¬¡’ ‘∑∏‘Õ¬Ÿà

µ“¡°ÆÀ¡“¬‡¥‘¡À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ªæ≈“ß°àÕπ

„π°√≥’∑’Ë  °.§.». °”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–µ“¡«√√§ Õß·≈â« ·µà¬—ß¡‘‰¥â

°”Àπ¥∫—≠™’Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– À√◊Õ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß·≈–«‘∑¬∞“π–¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ

·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß∑’Ë„™â∫—ß§—∫
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Àπâ“ 71
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

Õ¬Ÿà‰ªæ≈“ß°àÕπ ∑—Èßπ’È °“√°”Àπ¥„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ”·Àπàß„¥‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ

√–¥—∫„¥ À√◊Õ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß√–¥—∫„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ „π°√≥’π’È∂â“µ”·Àπàß„¥

‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë‰¥â√—∫‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß

¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«  ”À√—∫°“√‡∑’¬∫µ”·Àπàß«‘∑¬∞“π–„¥ „Àâ‰¥â√—∫‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß

Õ—µ√“„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ́ ÷Ëß —ß°—¥°√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°’Ã“ À√◊Õ°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ·≈â«·µà°√≥’

‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâπ”§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß «√√§ Õß

·≈–«√√§ “¡¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ∑—Èßπ’È „Àâ°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“¥—ß°≈à“«‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÛÒ ºŸâ„¥‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ

æ.». ÚıÛı  —ß°—¥ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π„¥„π°√–∑√«ß Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

„Àâ‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠µàÕ‰ª ·µà∂â“µàÕ¡“‰¥â¡’°“√°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“ππ—Èπ

‡ªìπÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“À√◊Õ‡ªìπ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’µ”·Àπàßµ“¡∑’Ë

°.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÛÚ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’°“√µ√“°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬Ÿà

„π ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø ·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ

„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ „Àâ∂◊Õ«à“∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ÒÛÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„Àâ °.§.». µ—Èß Õ.°.§.». «‘ “¡—≠ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“ ÷́ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„π ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∑—Èßπ’È „Àâ Õ.°.§.». «‘ “¡—≠¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡«âπ·µà °.§.». ®–°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

¡“µ√“ ÒÛÛ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥âµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“ À√◊Õ °.§.». ¬—ß¡‘‰¥âÕÕ°°Æ ¢âÕ∫—ß§—∫

√–‡∫’¬∫ À√◊Õ®—¥∑”¡“µ√∞“πµ”·Àπàß «‘∑¬∞“π– À√◊Õ°”Àπ¥°√≥’„¥‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâπ”æ√–√“™°ƒ…Æ’°“ °Æ °.æ. °Æ °.§. ¡µ‘ °.æ. ¡µ‘ °.§. ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ √–‡∫’¬∫ ¡“µ√∞“π°”Àπ¥

µ”·Àπàß À√◊Õ°√≥’∑’Ë °.§. À√◊Õ °.æ. °”Àπ¥‰«â·≈â« ´÷Ëß„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà‡¥‘¡¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ °.§.». ¡’Õ”π“®«‘π‘®©—¬™’È¢“¥
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Àπâ“ 72
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

„π°√≥’∑’Ë°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕß„¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°Æ °.§.». ∂â“¬—ß

¡‘‰¥â¡’°Æ °.§.». „π‡√◊ËÕßπ—Èπ·≈–‰¡àÕ“®π”§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡“„™â∫—ß§—∫‰¥â „Àâ °.§.». ™—Ë«§√“« ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë

°.§.». ¡’¡µ‘°”Àπ¥°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‡æ◊ËÕ„™â∫—ß§—∫‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«‰¥â

¡“µ√“ ÒÛÙ ¢â“√“™°“√§√ŸÀ√◊Õ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ºŸâ„¥∑’Ë‡ªìπ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’°√≥’°√–∑”º‘¥«‘π—¬ À√◊Õ¡’°√≥’∑’Ë ¡§«√„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√Õ¬Ÿà°àÕπ

«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ¡’Õ”π“® —Ëß≈ß‚∑…ºŸâπ—ÈπÀ√◊Õ —Ëß„Àâ

ºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√ŸÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√

æ≈‡√◊Õπ ·≈â«·µà°√≥’ ∑’Ë„™âÕ¬Ÿà¢≥–π—Èπ  à«π°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ≈ß‚∑…À√◊Õ

„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡«âπ·µà

(Ò) °√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â —Ëß„Àâ Õ∫ «π‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ‰ª·≈â«

°àÕπ«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ·≈–¬—ß Õ∫ «π‰¡à·≈â«‡ √Á® °Á„Àâ Õ∫ «πµ“¡°ÆÀ¡“¬π—ÈπµàÕ‰ª

®π°«à“®–·≈â«‡ √Á®

(Ú) „π°√≥’∑’Ë¡’°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õæ‘®“√≥“‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ‡ √Á®‰ª·≈â«

°àÕπ«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ∂◊Õ«à“°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ°“√æ‘®“√≥“π—Èπ·≈â«·µà°√≥’ ‡ªìπÕ—π„™â‰¥â

(Û) °√≥’∑’Ë‰¥â¡’°“√√“¬ß“πÀ√◊Õ àß‡√◊ËÕßÀ√◊Õ àß ”π«π‡ πÕ„Àâ Õ.°.§. °√¡ ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë

Õ.°.æ. °√–∑√«ß À√◊Õ Õ.°.æ. °√–∑√«ß ·≈â«·µà°√≥’ æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ

·≈– Õ.°.§. °√¡ ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.æ. °√–∑√«ß À√◊Õ Õ.°.æ. °√–∑√«ß æ‘®“√≥“‡√◊ËÕßπ—Èπ¬—ß‰¡à·≈â«‡ √Á®

°Á„Àâ Õ.°.§.». ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ Õ.°.§.». ∑’Ë °.§.». µ—Èß À√◊Õ °.§.». ·≈â«·µà°√≥’ æ‘®“√≥“

µàÕ‰ª®π°«à“®–·≈â«‡ √Á®

¡“µ√“ ÒÛı ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“´÷Ëß‚Õπ¡“®“°æπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ¢â“√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡¡“µ√“ ı¯ °àÕπ«—π∑’Ë

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ºŸâ„¥°√–∑”º‘¥«‘π—¬À√◊Õ¡’°√≥’∑’Ë ¡§«√„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√À√◊ÕÕÕ°®“°ß“π

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

¢Õß¢â“√“™°“√π—Èπ Õ¬Ÿà°àÕπ«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·°àºŸâπ—ÈπÀ√◊Õ¥”‡π‘π°“√„ÀâºŸâπ—ÈπÕÕ°®“°√“™°“√‰¥â ∑—Èßπ’È „Àâπ”¡“µ√“ Òˆ

·≈–¡“µ√“ ÒÒ¯ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÒÛˆ ºŸâ„¥∂Ÿ°≈ß‚∑…µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ

À√◊Õæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.». ÚıÛı À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ÒÛı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å‰¥âµ“¡¡“µ√“ ÒÚÒ À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ÒÚÚ ·≈â«·µà°√≥’
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Àπâ“ 73
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

¡“µ√“ ÒÛ˜ ºŸâ„¥∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÙÛ À√◊Õ¡“µ√“ ıˆ ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÒ˜ ¡“µ√“ ÒÒ¯ ¡“µ√“ ÒÒ˘

¡“µ√“ ÒÚ ¡“µ√“ ÒÚÒ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÚˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ

æ.». ÚıÛı ´÷Ëßπ”¡“„™â∫—ß§—∫·°à¢â“√“™°“√§√Ÿ‚¥¬Õπÿ‚≈¡ À√◊ÕºŸấ ÷Ëß∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.». ÚıÛı À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ÒÛı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ¡’

 ‘∑∏‘√âÕß∑ÿ°¢å‰¥âµ“¡¡“µ√“ ÒÚÚ

¡“µ√“ ÒÛ¯ °“√„¥Õ¬Ÿà√–À«à“ß¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ

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

‡©æ“–°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ„π —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«

·≈–°’Ã“ ·≈–°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ °“√¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ”À√—∫°“√π—Èπ

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÛ˘ °“√„¥∑’Ë‡§¬¥”‡π‘π°“√‰¥âµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ

À√◊Õµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ °àÕπ«—π„™â∫—ß§—∫

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡‘‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª‰¥âª√–°“√„¥ „Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡∑’Ë °.§.». °”Àπ¥ ∑—Èßπ’È ‚¥¬‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ÒÙ „π°√≥’∑’Ë °.§. µ—Èß Õ.°.§. «‘ “¡—≠ ·≈– Õ.°.§. «‘ “¡—≠‡©æ“–°‘®¢÷ÈπªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë„¥Ê ·∑π °.§. µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ „Àâ Õ.°.§. «‘ “¡—≠

À√◊Õ Õ.°.§. «‘ “¡—≠‡©æ“–°‘®π—Èπ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë °.§. ¡Õ∫À¡“¬µàÕ‰ª ®π°«à“°√≥’®–·≈â«‡ √Á®

‡«âπ·µà °.§.». ®–°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

«‘…≥ÿ ‡§√◊Õß“¡

√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
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Àπâ“ 74
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜˘ °

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√®—¥√–∫∫¢â“√“™°“√§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¢÷Èπ„À¡à µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ˜

‚¥¬‡©æ“–„π¡“µ√“ ıÙ ‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’Õß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

‚¥¬„Àâ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑—Èß¢ÕßÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞·≈–√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡ªìπ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥Õß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√°√–®“¬

Õ”π“®°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ Ÿà à«π√“™°“√∑’Ë∫√‘À“√·≈–®—¥°“√»÷°…“ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ ®÷ß‡ÀÁπ§«√

°”Àπ¥„Àâ∫ÿ§≈“°√∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë¥â“π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ —ß°—¥Õ¬Ÿà„πÕß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡¥’¬«°—π

·≈–‚¥¬∑’ËÕß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈·≈–√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ∑’Ë„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ¡’À≈—°°“√∑’Ë‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ∑’Ë„Àâ¬÷¥À≈—°°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ Ÿà‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“Õ’°∑—Èß‰¡à Õ¥§≈âÕß
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ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เร่ือง  การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธกิารคณะกรรมการ 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศกึษา  และ 

  สถานศึกษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

     

 

เ พ่ือให้การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ            

ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัว่ไปไปยังสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

และสถานศึกษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยการดาํเนินการในบางเร่ือง

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี  ทั้งน้ีเพ่ือให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 

ความคล่องตัวและสามารถรับผิดชอบในการดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ ยวกบัการกระจายอาํนาจ 

  

อาศัยอาํนาจตามความในข้อ ๓ และ ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์และ

วิธกีารกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  จึงออกประกาศการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษา 

ในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ ๑  ในประกาศน้ี 

“กฎกระทรวง”  หมายความว่า  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ          

การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน   

“ระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา” หมายความว่า การรวมกลุ่ม

สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงภายในหรือต่างเขตพ้ืนที่ การศึกษาเพ่ือร่วมกันบริหารและจัดการศึกษา      

ในลักษณะเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง และการรวมกลุ่มสาํหรับสถานศึกษาประเภทที่ สองซ่ึง

รวมกลุ่มภายในเขตพ้ืนที่ การศึกษาเพ่ือร่วมกนับริหารและจัดการศึกษาในลักษณะเครือข่ายสถานศึกษา

ประเภทที่ สองโดยสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ตามสภาพ

ความพร้อมที่ แตกต่างกนั   
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“เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง”  หมายความว่า  สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง    

ภายในหรือต่างเขตพ้ืนที่ การศึกษาที่ รวมกนั เพ่ือให้มีการดาํเนินการส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เกี่ ยวกบัการบริหารและจัดการศึกษาในเร่ืองที่ ได้รับการกระจายอาํนาจ 

“เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ สอง”  หมายความว่า  สถานศึกษาประเภทที่ สอง       

ที่ อยู่ภายในเขตพ้ืนที่ การศึกษาซ่ึงสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจัดเป็นเครือข่ายสถานศึกษา   

และส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกันได้เสมือนกับ

สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง และให้รวมถึงสถานศึกษาประเภทที่ สองซ่ึงสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

เหน็ว่าสถานศึกษาน้ันสามารถบริหารและจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองกอ็าจไม่ต้องรวมเป็นเครือข่ายกไ็ด้  

 

ข้อ ๒  ให้สถานศึกษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงจะได้รับ

การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาแบ่งเป็นสองประเภท  ดังน้ี 

(๑)  สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง ได้แก่ สถานศึกษาที่ มีลักษณะดังน้ี  

(ก) มีจาํนวนนักเรียนตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป หรือโรงเรียนและศูนย์การศึกษา

พิเศษ และ 

(ข) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประกาศรายช่ือสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงตาม     

วรรคหน่ึงที่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ การศึกษาของตนทุกรอบปีการศึกษา  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจกาํหนดให้สถานศึกษาอื่ นใดเป็น   

สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกไ็ด้ 

(๒)  สถานศึกษาประเภทที่ สอง ได้แก่ สถานศึกษาที่ ไม่เข้าข่ายการเป็นสถานศึกษา

ประเภทที่ หน่ึง 

 

ข้อ ๓  ให้ผู้อาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามีอาํนาจการบริหารและการจัด    

การศึกษาตามที่ กฎหมายกาํหนดเป็นอาํนาจหน้าที่ ของตนในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑)  ด้านวิชาการ 

(ก) การพัฒนาหรือการดาํเนินการเกี่ ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ          

หลักสตูรท้องถิ่ น 

(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 

(ค) การพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 

(ง) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(จ) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(ฉ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(ช) การนิเทศการศึกษา 

(ซ) การแนะแนว 

(ฌ) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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(ญ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

(ฎ)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่ น 

(ฏ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ฐ) การจัดทาํระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(ฑ) การพัฒนาและใช้สื่ อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

(๒)  ด้านงบประมาณ 

(ก) การจัดทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิาร

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ข) การจัดทาํแผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงิน  ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

(ฌ) การปฏบิัติงานอื่ นใดตามที่ ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 

(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฎ) การวางแผนพัสดุ 

(ฏ) การกาํหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ        

สิ่ งก่อสร้างที่ ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทาํและจัดหาพัสดุ 

(ฑ) การจัดหาพัสดุ 

(ฒ) การควบคุมดูแล บาํรงุรักษาและจาํหน่ายพัสดุ 

(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(ด) การเบิกเงินจากคลัง 

(ต) การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

(ถ) การนาํเงินส่งคลัง 

(ท) การจัดทาํบัญชีการเงิน 

(ธ) การจัดทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

(น) การจัดทาํและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(๓)  ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก) การวางแผนอตัรากาํลัง 

(ข) การจัดสรรอตัรากาํลังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
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(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

(ง) การเปล่ียนตาํแหน่งให้สงูขึ้น การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) การดาํเนินการเกี่ ยวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

(ฉ) การลาทุกประเภทที่ ไม่อยู่ในอาํนาจของผู้อาํนวยการสถานศึกษา  

(ช) การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

(ซ) การดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(ญ) การรายงานการดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฎ) การอทุธรณแ์ละการร้องทุกข ์

(ฏ) การออกจากราชการ 

(ฐ) การจัดระบบและการจัดทาํทะเบียนประวัติ 

(ฑ) การจัดทาํบัญชีรายช่ือและให้ความเหน็เกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(ถ) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร      

ทางการศึกษา 

(ท) การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

การดาํเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(๔)  ด้านการบริหารทัว่ไป 

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

(ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน 

(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(ซ) การดาํเนินงานธุรการ 

(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

(ญ) การจัดทาํสาํมะโนผู้เรียน 

(ฎ) การกาํหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
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(ฏ) การเสนอความเหน็เกี่ ยวกบัเร่ืองการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 

(ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฒ) การส่งเสริมงานกจิการนักเรียน 

(ณ) การประชาสมัพันธง์านการศึกษา 

(ด) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสงัคมอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ต) งานประสานราชการกบัส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิ่ น 

(ถ) การรายงานผลการปฏบิัติงาน 

(ท) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(ธ) การกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน         

การลงโทษนักเรียน  

อาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข้อ ๓ (๑)   ด้านวิชาการ  (ก) (ข) (ฎ)  

ข้อ ๓ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ญ)  ข้อ ๓ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล (ก)   

และ ข้อ ๓ (๔) ด้านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฑ) ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการเขต

พ้ืนที่ การศึกษาด้วย 

 

 ข้อ ๔  ให้ผู้อาํนวยการสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงมีอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ตามที่ กฎหมายกาํหนดเป็นอาํนาจหน้าที่ ของตนในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑)  ด้านวิชาการ 

(ก) การพัฒนาหรือการดาํเนินการเกี่ ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ          

หลักสตูรท้องถิ่ น 

(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 

(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(ง) การพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 

(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

(ช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(ฌ) การนิเทศการศึกษา 

(ญ) การแนะแนว 

(ฎ) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

(ฐ)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่ น 
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(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ฒ) การจัดทาํระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(ณ) การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

(ด) การพัฒนาและใช้สื่ อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

(๒)  ด้านงบประมาณ 

(ก) การจัดทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิาร

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ข) การจัดทาํแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

(ฌ) การปฏบิัติงานอื่ นใดตามที่ ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 

(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฎ) การวางแผนพัสดุ 

(ฏ) การกาํหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ

สิ่ งก่อสร้างที่ ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทาํและจัดหาพัสดุ 

(ฑ) การจัดหาพัสดุ 

(ฒ) การควบคุมดูแล บาํรงุรักษาและจาํหน่ายพัสดุ 

(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(ด) การเบิกเงินจากคลัง 

(ต) การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

(ถ) การนาํเงินส่งคลัง 

(ท) การจัดทาํบัญชีการเงิน 

(ธ) การจัดทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

(น) การจัดทาํและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(๓)  ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก) การวางแผนอตัรากาํลัง 

(ข) การจัดสรรอตัรากาํลังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
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(ง) การเปล่ียนตาํแหน่งให้สงูขึ้น การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) การดาํเนินการเกี่ ยวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

(ฉ) การลาของบุคลากรสงักดัสถานศึกษาที่ ไม่มีระเบียบกาํหนดไว้โดยเฉพาะ     

(ช) การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

(ซ) การดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(ญ) การรายงานการดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฎ) การอทุธรณแ์ละการร้องทุกข ์

(ฏ) การออกจากราชการ 

(ฐ) การจัดระบบและการจัดทาํทะเบียนประวัติ 

(ฑ) การจัดทาํบัญชีรายช่ือและให้ความเหน็เกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

(ถ) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร      

ทางการศึกษา 

(ท) การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

การดาํเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(๔)  ด้านการบริหารทัว่ไป 

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

(ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน 

(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(ซ) การดาํเนินงานธุรการ 

(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

(ญ) การจัดทาํสาํมะโนผู้เรียน 

(ฎ) การรับนักเรียน 

(ฏ) การเสนอความเหน็เกี่ ยวกบัเร่ืองการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
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(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 

(ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฒ) การทศันศึกษา 

(ณ) งานกจิการนักเรียน 

(ด) การประชาสมัพันธง์านการศึกษา 

(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  

หน่วยงานและสถาบันสงัคมอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ถ) งานประสานราชการกบัส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิ่ น 

(ท) การรายงานผลการปฏบิัติงาน 

(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(น) แนวทางการจัดกจิกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

อาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ ๔ (๑) ด้านวิชาการ 

(ข) (ง) (ฎ)  ข้อ ๔ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ)  ข้อ ๔ (๓) ด้านการบริหารงาน

บุคคล (ก) และข้อ ๔ (๔)  ด้านการบริหารทั่วไป  (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 

ในกรณทีี่ สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงนาํเอารายวิชาพิเศษมาเพ่ิมหรือปรับใช้ในหลักสตูร

สถานศึกษาที่ สอดคล้องกบัหลักสตูรแกนกลาง  ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  และรายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษาทราบก่อนนาํไปใช้  ส่วนกรณีที่ นาํหลักสูตร

พิเศษอื่ นใดมาทดแทนหลักสตูรสถานศึกษา ให้ขอความเหน็ชอบจากเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

ข้อ ๕  ให้ผู้อาํนวยการสถานศึกษาประเภทที่ สองมีอาํนาจการบริหารและการจัด

การศึกษาตามที่ กฎหมายกาํหนดเป็นอาํนาจหน้าที่ ของตนในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑)  ด้านวิชาการ 

(ก) การพัฒนาหรือการดาํเนินการเกี่ ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ          

หลักสตูรท้องถิ่ น 

(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 

(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(ง) การพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 

(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

(ช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(ฌ) การนิเทศการศึกษา 

(ญ) การแนะแนว 
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(ฎ) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

(ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่ น 

(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ฒ) การจัดทาํระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(ณ) การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

(ด) การพัฒนาและใช้สื่ อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

(๒)  ด้านงบประมาณ 

(ก) การจัดทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิาร

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ข) การจัดทาํแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

(ฌ) การปฏบิัติงานอื่ นใดตามที่ ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 

(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฎ) การวางแผนพัสดุ 

(ฏ) การกาํหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ

สิ่ งก่อสร้างที่ ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทาํและจัดหาพัสดุ 

(ฑ) การจัดหาพัสดุ 

(ฒ) การควบคุมดูแล บาํรงุรักษาและจาํหน่ายพัสดุ 

(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(ด) การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

(ต) การจัดทาํบัญชีการเงิน 

(ถ) การจัดทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  (ท) การจัดทาํและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

ในกรณีจาํเป็น สาํหรับการดาํเนินการตาม (ก) และ (ข) หากสถานศึกษาประเภท     

ที่ สองร้องขอสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสามารถดาํเนินการแทนได้ 
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(๓)  ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก) การวางแผนอตัรากาํลัง 

(ข) การจัดสรรอตัรากาํลังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

(ง) การเปล่ียนตาํแหน่งให้สงูขึ้น การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) การดาํเนินการเกี่ ยวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

(ฉ) การลาของบุคลากรสงักดัสถานศึกษาที่ ไม่มีระเบียบกาํหนดไว้โดยเฉพาะ     

(ช) การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

(ซ) การดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(ญ) การรายงานการดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฎ) การอทุธรณแ์ละการร้องทุกข ์

(ฏ) การออกจากราชการ 

(ฐ) การจัดระบบและการจัดทาํทะเบียนประวัติ 

(ฑ) การจัดทาํบัญชีรายช่ือและให้ความเหน็เกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(ถ) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร      

ทางการศึกษา 

(ท) การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

การดาํเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบ  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(๔)  ด้านการบริหารทัว่ไป 

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

(ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน 

(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(ซ) การดาํเนินงานธุรการ 
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(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

(ญ) การจัดทาํสาํมะโนผู้เรียน 

(ฎ) การรับนักเรียน 

(ฏ) การเสนอความเหน็เกี่ ยวกบัเร่ืองการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 

(ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฒ) การทศันศึกษา 

(ณ) งานกจิการนักเรียน 

(ด) การประชาสมัพันธง์านการศึกษา 

(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสงัคมอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ถ) งานประสานราชการกบัส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิ่ น 

(ท) การรายงานผลการปฏบิัติงาน 

(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(น) แนวทางการจัดกจิกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

อาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ ๕ (๑) ด้านวิชาการ   

(ข) (ง) (ฎ)  ข้อ ๕ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ)  ข้อ ๕ (๓) ด้านการบริหารงาน

บุคคล (ก) และข้อ ๕ (๔)  ด้านการบริหารทั่วไป  (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย  

 

ข้อ ๖  การบริหารด้านการบริหารงานทั่วไป ให้เป็นอาํนาจของผู้อาํนวยการสาํนักงาน   

เขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือผู้อาํนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี  ยกเว้นเร่ืองการสั่งการ การอนุญาต     

การอนุมัติ หรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่ น  หากมีกฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง กาํหนด 

หลักเกณฑ ์และเง่ือนไขกาํหนดไว้เป็นอย่างใดให้เป็นไปตามน้ัน 

   

ข้อ ๗  ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนระบบเครือข่ายส่งเสริม      

ประสทิธภิาพการศึกษา เพ่ือดาํเนินการหรือช่วยเหลือกนัในการปฏบิัติหน้าที่ ในเร่ืองที่ ได้รับการกระจาย

อาํนาจโดยคาํนึงถงึความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา 

  

ข้อ ๘  ในกรณีที่ สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาเหน็ว่าสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงแห่งใด

แห่งหน่ึงไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาที่ จะรองรับการกระจายอาํนาจ ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาดาํเนินการประเมิน และเร่งดาํเนินการให้การส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือก่อน  หากยังไม่

ผ่านการประเมินอีก และจะส่งผลกระทบต่อการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน            

ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาแจ้งสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดาํเนินการประกาศ

ถอดถอนรายช่ือจากการเป็นสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง   
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ข้อ ๙  สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงอาจรวมกนัเป็นเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง

ทั้งในและต่างเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยรวมกลุ่มสถานศึกษาในจังหวัดเดียวกันก่อน และอาจรวม

สถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาสังกัดอื่ นเข้าเป็นเครือข่าย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกไ็ด้   

 

ข้อ ๑๐  สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาอาจจัดกลุ่มสถานศึกษาประเภทที่ สอง         

เป็นเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ สองเพ่ือช่วยเหลือ ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารและการจัด

การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง โดยทาํเป็นประกาศ

สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาช่วยเหลือ กาํกบั และดูแลการบริหารจัดการ  และการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกันของเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ สองเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและความ

เข้มแขง็รองรับการกระจายอาํนาจ 

 

ข้อ ๑๑  ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจัดระบบการกาํกบั ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการดาํเนินการของสถานศึกษาในการใช้อาํนาจในการบริหารและจัดการศึกษา   

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศฉบับน้ี  

 

ข้อ ๑๒   ในวาระเร่ิมแรก สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ

รายช่ือสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง ตามข้อ ๒(๑) ก่อน 

 

ข้อ ๑๓   ให้เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอาํนาจตีความและวินิจฉัย   

ปัญหาอนัเกี่ ยวกบัการปฏบิัติหรือการดาํเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ประกาศน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

(ลงช่ือ) กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 

(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 

เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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หลักเกณฑก์ารให้คุณให้โทษ 

และสรา้งขวัญก าลังใจ 
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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่

กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใด
ไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่า
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่
กำหนดในกฎหมาย 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน้า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
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(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่ งการตามกฎ หมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๖) การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 
(๗) การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการ

ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ 

(๘) การดำเนนิงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
การยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการ

ใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการ

ของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 
(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น

ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอ่ืนที่กำหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ใน
บังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของ
ผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง 

 
มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก

กฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจาก
ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสามปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตาม
มาตรา ๗๖ 

 
มาตรา ๑๐  ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหา
ข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล

ดังกล่าวร้องขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนด 
(๓) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได ้
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หน้า 176



(๕) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี
เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๖) เรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
คำสั่งทางปกครอง 
   

 
ส่วนที่ ๑ 
เจ้าหน้าที่ 

   
 

มาตรา ๑๒  คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
 
มาตรา ๑๓  เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
(๑) เป็นคู่กรณีเอง 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้อง

หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของ

คู่กรณ ี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็น

บุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั ้นหยุดการพิจารณาเรื ่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคำสั่งต่อไป 

การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเข้าปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ ากรรมการใน

คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการ
เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้าน
เมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม 

ถ้าคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่
กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการ
ทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 
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ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้
กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

การยื่นคำคัดค้านและการพิจารณาคำคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุ อ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับ

เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำ
ให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครอง
ในเรื่องนั้นไม่ได ้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้ 
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและ

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่

คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
หรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่ง
ผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณี ว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทาง
ปกครองในเรื่องนั้นหรือไม ่

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  การกระทำใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี

อำนาจพิจารณาทางปกครองที่ได้กระทำไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจ
พิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณี จะเห็นสมควรดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้ 

 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มี

ความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะ
เสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ 

 
มาตรา ๑๙  ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี

อำนาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึง
การใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ 
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มาตรา ๒๐  ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่ งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจกำกับหรือควบคุมดูแลสำหรับกรณีของ
เจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสำหรับกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี 

 
ส่วนที่ ๒ 
คูก่รณี 

   
 

มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการ
พิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือน
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

 
มาตรา ๒๒  ผู้มีความสามารถกระทำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ 

จะต้องเป็น 
(๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
(๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้ 

แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา

นุเบกษากำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
มาตรา ๒๓  ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

คู่กรณีมีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทำลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทำของ

คู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 
 
มาตรา ๒๔  คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ

กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้  
ในการนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้น
มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทำการนั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำการแทน
ทราบด้วย 

หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น
เพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบ
โดยไม่ชักช้า 

การแต่งตั้งให้กระทำการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณี
หรือคู่กรณีจะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว 
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มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณี

เกินห้าสิบคนยื่นคำขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน ถ้าในคำขอมีการระบุให้บุคคลใด
เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่ อ
ดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น 

ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำขอให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดย
ไม่มีการกำหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคล
ที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้นำมาตรา ๒๔ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมดำเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือ

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 
ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ทราบกับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การพิจารณา 

   
 

มาตรา ๒๖  เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ทำ
ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่ นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่
เจ้าหน้าที่ได้รับคำแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และใน
กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร
ดังกล่าว 

การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทำขึ้น
เป็นภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗๒  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี 
เมื่อมีผู้ยื่นคำขอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ผู ้ร ับคำขอที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสาร 
บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ หากคำขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน
ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในการแจ้งดังกล่าว

๒ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
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ให้เจ้าหน้าที่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับคำขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่
ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคำขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดทำคำสั่ง
ทางปกครองนั้นด้วย 

เมื่อผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขคำขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสอง
ครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่
มีความจำเป็นเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการทางวินัยต่อไป 

ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่
เจ้าหน้าที่กำหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์ที่จะให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้ง
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และบันทึกการดำเนินการดังกล่าวไว้ 

 
มาตรา ๒๘  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตาม

ความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 
มาตรา ๒๙  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์

ข้อเท็จจริง  ในการนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล

หรือพยานผู้ เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็น 
ฟุ่มเฟือยหรือเพ่ือประวิงเวลา 

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ออกไปตรวจสถานที ่
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้ง

พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็นมีสิทธิ

ได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่

ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหนึ่ งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่ เจ้าหน้าที่จะ
เห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
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(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ ในการทำคำสั่งทาง
ปกครองต้องล่าช้าออกไป 

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง 
(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้ 
(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง

ต่อประโยชน์สาธารณะ 
 
มาตรา ๓๑  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจง

หรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารอันเป็นต้นร่างคำวินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทำสำเนาเอกสาร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ 

ถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
 
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัด

และความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กำหนดเวลาสำหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี  
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 

ในกรณีที่การดำเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่า
หนึ่งราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการกำหนดเวลาเพ่ือการดำเนินงานใน
เรื่องนั้น 

 
ส่วนที่ ๔ 

รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๓๔  คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อ

ความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอ

และการร้องขอได้กระทำโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออก
คำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ 
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มาตรา ๓๖  คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปี
ที่ทำคำสั่ง ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้น 

 
มาตรา ๓๗  คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครอง

เป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้าย
คำสั่งนั้นก็ได ้

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน 
(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จำต้องระบุอีก 
(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ 
(๔) เป็นการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผล

เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ 
 
มาตรา ๓๘  บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับ

คำสั่งทางปกครองที่กำหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๙  การออกคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่

จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดข้อจำกัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 
การกำหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในกรณี

ดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย 
(๑) การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
(๒) การกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง 
(๔) การกำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำหรือต้องมี

ภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกำหนดข้อความในการ
จัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมข้อกำหนดดังกล่าว 

 
มาตรา ๓๙/๑๓  การออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มี

กฎหมายหรือกฎกำหนดระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอ่ืน ให้

๓ มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน  

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ ที่จะกำกับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  

 
มาตรา ๔๐  คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจ

อุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
ดังกล่าวไว้ด้วย 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือ
การโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และ
ระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง 

 
มาตรา ๔๑  คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ ไม่เปน็เหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 
(๑) การออกคำสั่ งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอในกรณีที่ เจ้าหน้าที่จะ

ดำเนินการเองไมไ่ด้นอกจากจะมีผู้ยื่นคำขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคำขอเช่นนั้นแล้ว 
(๒) คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัด

ให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการ

รับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง 
(๔) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้น

ได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง 
เมื่อมีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มี

คำสั่งทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคำสั่งเดิมให้ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความ
ประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคำสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณี
ทราบด้วย 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการ
อุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนำคำสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย
ความถกูต้องของคำสั่งทางปกครองนั้น 

 
มาตรา ๔๒  คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

เป็นต้นไป 
คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที ่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดย

เงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 
เมื่อคำสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสาร

หรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดทำขึ้นเนื่องในการมีคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมาย
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แสดงถึงการมีอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้นำสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที่จัดทำเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ 

 
มาตรา ๔๓  คำสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น 

เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ 
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ตามควรแก่กรณี  ในการนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคำสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุ
อ่ืนใดที่ได้จัดทำขึ้นเนื่องในการมีคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

 
ส่วนที่ ๕ 

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดย

รัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี
อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว 

คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ที่อ้างอิงประกอบด้วย 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๖๓/๒ วรรคหนึ่ง๔ 

 
มาตรา ๔๕  ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้ง

ผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำ
อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

๔ มาตรา ๔๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งทาง

ปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทำคำสั่งทาง
ปกครอง และอาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใด  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทำคำสั่งทาง
ปกครองหรือมีข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 

 
มาตรา ๔๗  การใดที่กฎหมายกำหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 

ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น สำหรับกระบวนการพิจารณา
ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว 

 
มาตรา ๔๘๕  คำสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคำสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และ
กำหนดเวลาอทุธรณ์ ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ส่วนที่ ๖ 

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๙  เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทาง

ปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการ
กำหนดใหอุ้ทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ 

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายใน
เก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้น
เพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการ
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๕๐  คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ

บางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่
กำหนดได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

 

๕ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยผลของมาตรา ๘๗ เนื่องจากมีการจัดตั้งศาลปกครองแล้ว โดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๕๑  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน 
หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์
ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับคำสั่ งทาง
ปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้ว
โดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือ

ข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ 
(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะได้รับคำสั่ง

ทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับ

คำสั่งทางปกครองได้ไป ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง
ทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ใน
ฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวน 

 
มาตรา ๕๒  คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ 

อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่ง
ทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับ
หากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน 

 
มาตรา ๕๓  คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่

ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผล
ในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทำคำสั่งทางปกครองที่มี
เนื้อหาทำนองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุอื่น  ทั้งนี้ 
ให้คำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย 

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคำสั่ง
ทางปกครองนั้นเอง 
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(๒) คำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติ
ภายในเวลาที่กำหนด 

(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
เช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 

(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทาง
ปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระทำได้เท่าที่
ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว และหาก
ไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 

(๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน
อันจำเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 

ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) 
ผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจ ริตในความคงอยู่
ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้
ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผล
ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
คำสั่งทางปกครอง 

(๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของคำสั่งทางปกครอง 

ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๗ 
การขอให้พิจารณาใหม่ 

   
 

มาตรา ๕๔  เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง
ทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสำคัญ 

(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามา
ในกระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง 

(๓) เจ้าหน้าทีไ่ม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
(๔) ถ้าคำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมา

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
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การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจ
ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 

การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุ
ซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ 

 
ส่วนที่ ๘ 

การบังคับทางปกครอง๖ 
   

 
มาตรา ๕๕๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๖๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๗๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๘๑๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๙๑๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๐๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๑๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๒๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๓๑๕  (ยกเลิก) 

๖ ส่วนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึง มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘ มาตรา ๕๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐ มาตรา ๕๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๑๑ มาตรา ๕๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒ มาตรา ๖๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หมวด ๒/๑ 

การบังคับทางปกครอง๑๖ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖๓/๑๑๗  การบังคับทางปกครองไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน 
เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๖๓/๒๑๘  เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการ

บังคับทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่จะมีการสั่ งให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเอง ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ หรือผู้มีอำนาจ
พิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่
จำเป็นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของ
คำสั่งทางปกครองน้อยที่สุด 

 
มาตรา ๖๓/๓๑๙  ถ้าบทกฎหมายใดกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะ

แล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้ 
เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้ 

 
มาตรา ๖๓/๔๒๐  ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด หากบุคคลนั้น

ถึงแก่ความตาย ให้ดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ ถ้าบุคคลนั้นมีทายาทผู้รับมรดกหรือ
ผู้จัดการมรดก ให้ถือว่าทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทาง
ปกครองนั้น 

๑๕ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑๖ หมวด ๒/๑ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึง มาตรา ๖๓/๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗ มาตรา ๖๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘ มาตรา ๖๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙ มาตรา ๖๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ มาตรา ๖๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตาย ให้แจ้งมาตรการบังคับ
ทางปกครองไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้ง 
เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

(๒) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่ องจาก
มีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น 

ในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด หากนิติบุคคลนั้น
สิ้นสภาพ โอนกิจการ หรือควบรวมกิจการ ให้ดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ โดยให้แจ้ง
มาตรการบังคับทางปกครองไปยังผู้ชำระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวม
กิจการ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ โดยไม่จำต้องออกคำสั่งทางปกครองใหม่แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวอีก 
และให้นำหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๓/๕๒๑  ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้กำหนดเป็น

อย่างอ่ืน ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
นั้นได ้

การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับ
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ในหมวด ๒ คำสั่งทางปกครอง 

 
มาตรา ๖๓/๖๒๒  บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการบังคับตามคำสั่งทาง

ปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินหรือให้กระทำหรือละเว้นกระทำในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ฟ้องคดี
ต่อศาลและศาลได้มีคำพิพากษาให้ชำระเงินหรือให้กระทำหรือละเว้นกระทำแล้ว  

เมื่อศาลได้รับฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามส่วนที่ ๒ 
การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน และส่วนที่ ๓ การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
ที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ เว้นแต่จะได้มีการถอนฟ้อง หรือศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี
จากสารบบความเพราะเหตุอื่น  ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง
ที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปก่อนที่ศาลได้รับฟ้องคดี และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการบังคับ
ทางปกครองในส่วนนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 
ส่วนที่ ๒ 

การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน 
   

 

๒๑ มาตรา ๖๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ มาตรา ๖๓/๖ เพิม่โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑. การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
   

 
มาตรา ๖๓/๗๒๓  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน 

ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือน
ให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน 
เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาด
เพ่ือชำระเงินให้ครบถ้วนได้ 

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
ทางปกครองเพ่ือดำเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป 

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับทางปกครอง ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๓/๘๒๔  หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการยึดหรือ

อายัดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด 
คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์ 
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดี

ต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดี 
(๓) ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษายกฟ้อง หรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วน และคดีถึงที่สุดแล้ว 
หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยัง

ไม่ได้รับชำระเงินครบถ้วน และล่วงพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติม
อีกมิได ้

การขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธี อ่ืนซึ่งทรัพย์สินของผู้อยู่ ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครองที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพ่ือชำระเงิน 
รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในการบังคับทางปกครอง ให้กระทำได้แม้ล่วงพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว 

 
มาตรา ๖๓/๙๒๕  กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลา

การบังคับตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หรือผู้มี
อำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอำนาจ
กำหนดเงื่อนไขให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองต้องปฏิบัติด้วยก็ได้  

 

๒๓ มาตรา ๖๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๔ มาตรา ๖๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๕ มาตรา ๖๓/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๖๓/๑๐๒๖  เพ่ือประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีอำนาจ 

(๑) มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครอง 

(๒) มีหนังสือขอให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เก่ียวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ใน
บังคับของมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็นเนื่องจากมีเหตุขั ดข้องที่ทำให้
ไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ทันที และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว  
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

หน่วยงานตาม (๑) ที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองในการดำเนินการตาม (๑) ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๖๓/๑๑๒๗  ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทาง

ปกครอง หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินอาจร้องขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอ่ืน
ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินแทนได้ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวมีอำนาจตามมาตรา ๖๓/๑๐ ด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
สืบหาทรัพย์สิน และหากจำนวนเงินที่ต้องชำระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่
สองล้านบาทขึ้นไปหรือตามมูลค่าที่กำหนดเพ่ิมขึ้นโดยกฎกระทรวง หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมาย
ให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้ 

ให้เอกชนที่สืบพบทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละสองครึ่งจากเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบได้  ทั้งนี้  จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนสูงสุดต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
หรือตามจำนวนที่กำหนดเพิ่มข้ึนโดยกฎกระทรวง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน การกำหนดค่าตอบแทน 
และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 

๒๖ มาตรา ๖๓/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๗ มาตรา ๖๓/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๖๓/๑๒๒๘  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่กฎกระทรวงไม่ได้กำหนดเรื่องใดไว้ 
ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือว่า 

(๑) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน 
(๒) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หมายถึง ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
(๓) อำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
(๔) เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายถึง เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
 
มาตรา ๖๓/๑๓๒๙  การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการยึด การอายัด และ

การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง รวมทั้งบุคคลภายนอก
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ให้เสนอต่อศาล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลชำนัญพิเศษอ่ืน แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น 

(๒) ศาลปกครอง สำหรับกรณีอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ (๑) 
 
มาตรา ๖๓/๑๔๓๐  กรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอ่ืนได้มีการยึดทรัพย์สินหรือ

อายัดสิทธิเรียกร้องอื่นใดของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อนำเงินมาชำระตาม
คำพิพากษา ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตาม
คำพิพากษา 

 
๒. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 

   
 

มาตรา ๖๓/๑๕๓๑  ในกรณีที่มีการบังคับให้ชำระเงินและคำสั่งทางปกครองที่
กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นคำขอ
ฝ่ายเดียวต่อศาลภายในสิบปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด เพื่อให้ศาล
ออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจำนวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชำระตามคำสั่งทางปกครอง  ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐ
ยังไม่ได้บังคับทางปกครองหรือได้ดำเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินหรือได้รับ
ชำระเงินไม่ครบถ้วน 

๒๘ มาตรา ๖๓/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๙ มาตรา ๖๓/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๐ มาตรา ๖๓/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๑ มาตรา ๖๓/๑๕ เพิม่โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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เมื่อหน่วยงานของรัฐยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าคำสั่งทางปกครองที่
กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และแจ้งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน
เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และให้ถือว่าผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเป็นลูกหนี้
ตามคำพิพากษา 

เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐติดต่อกรมบังคับคดี พร้อมทั้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบว่าศาลได้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
เพ่ือดำเนินการบังคับคดีแล้ว 

เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าศาลจังหวัด ศาลแพ่ง ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลแพ่งอ่ืนในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ที่ผู้อยู่ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือที่ทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองนั้น
ตั้งอยู่ในเขตศาลมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือทำคำสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี และเป็น
ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี 

กรณีคำขอซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้มากกว่าหนึ่งศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิลำเนาของ
ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองก็ดี 
หรือเพราะมีผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองหลายคนในมูลหนี้ที่ เกี่ยวข้องกันก็ดี 
จะยื่นคำขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๓/๑๖๓๒  ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว 

และต่อมาผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองขอให้พิจารณาคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ 
หรือฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้พิจารณาเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือขอให้ศาล
พิจารณาคดีใหม่และหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินหรือศาลมีคำสั่งให้รับคำขอหรือได้
รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองอาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจในการ
ออกหมายบังคับคดีตามมาตรา ๖๓/๑๕ เพ่ือขอให้สั่งงดการบังคับคดีไว้ก่อน หากศาลพิจารณาคำร้อง
แล้วมีคำสั่งให้งดการบังคับคดี ให้ศาลส่งคำสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ และให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนด รวมทั้งส่งคำบอกกล่ าว
งดการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบ
โดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินยื่นคำร้องว่าอาจได้รับความเสียหาย
จากการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามา
เพื่อประวิงการบังคับคดี ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองวางเงินหรือหาประกัน
ตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะกำหนด เพ่ือเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทน
แก่หน่วยงานของรัฐสำหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจาก

๓๒ มาตรา ๖๓/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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การยื่นคำร้องนั้น หรือกำหนดวิธีการชั่วคราวเพ่ือคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้อยู่ใน
บังคับของคำสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ให้ศาลสั่งให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินหรือศาลที่มี
เขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ได้มีคำสั่งให้
ทบทวนคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดนั้นใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินยื่นคำร้อง
ต่อศาลที่มีอำนาจออกหมายบังคับคดีตามมาตรา ๖๓/๑๕ เพ่ือเพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้ว ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้คู่ความกลับสู่ฐานะเดิม หรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จำเป็น
ทีจ่ะบังคับให้เป็นไปตามหมายบังคับคดีต่อไป เพ่ือประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก ให้ศาล
มีอำนาจสั่งอย่างใด ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควร และแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ 

 
มาตรา ๖๓/๑๗๓๓  เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดี ให้นำความในมาตรา ๖๓/๑๐ และ

มาตรา ๖๓/๑๑ มาใช้บังคับกับการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองด้วย 
 
มาตรา ๖๓/๑๘๓๔  หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการสืบทรัพย์

แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดำเนินการเพ่ือให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้
ชำระเงินเป็นที่สุด และให้นำความในมาตรา ๖๓/๘ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มิให้นำระยะเวลาระหว่างการงดการบังคับคดีตามคำสั่งศาลตามมาตรา ๖๓/๑๖ 
วรรคหนึ่ง มานับรวมในระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๓/๑๙๓๕  เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว 

การดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ให้เป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 
ส่วนที่ ๓ 

การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ 
   

 
มาตรา ๖๓/๒๐๓๖  ในส่วนนี้ 
“ค่าปรับบังคับการ” หมายความว่า ค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ชำระเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืน
คำสั่งหรือได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดย
กฎหมายอื่น 

 

๓๓ มาตรา ๖๓/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๔ มาตรา ๖๓/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๕ มาตรา ๖๓/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๖ มาตรา ๖๓/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๖๓/๒๑๓๗  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่
ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทน 
โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่ม รายวันในอัตราร้อยละ
ยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด  

(๒) ให้มีการชำระค่าปรับบังคับการตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน
ห้าหมื่นบาทต่อวัน 

เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดค่าปรับบังคับการจำนวนเท่าใด สำหรับในกรณีใด 
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำ
ที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ
ก่อนก็ได้  แต่ทั้งนี้ ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน 

 
มาตรา ๖๓/๒๒๓๘  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๓/๒๑ 

เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นกระทำตามคำสั่งทางปกครองภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณี คำเตือนดังกล่าวจะกำหนดไปพร้อมกับคำสั่งทางปกครองก็ได้ 

คำเตือนนั้นจะต้องระบุ 
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกำหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการ

ในคราวเดียวกันไม่ได้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมรายวันในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทน หรือจำนวนค่าปรับบังคับการ แล้วแต่กรณี 
การกำหนดค่าใช้จ่ายในคำเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำหนดไว้ 
 
มาตรา ๖๓/๒๓๓๙  เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กำหนดไว้

ในคำเตือนตามมาตรา ๖๓/๒๒ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการ
ที่กำหนดไว้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ถ้าผู้อยู่ ในบังคับของคำสั่ งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้าดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระทำ
โดยสมควรแก่เหตุ 

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เจ้าหน้าที่อาจแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจได้ 

๓๗ มาตรา ๖๓/๒๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๘ มาตรา ๖๓/๒๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๙ มาตรา ๖๓/๒๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๖๓/๒๔๔๐  ในกรณีไม่มีการชำระค่าปรับบังคับการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินเพ่ิม

รายวันโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่ ๒ ต่อไป 
 
มาตรา ๖๓/๒๕๔๑  การฟ้องคดีโต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้ ให้เสนอ

ต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น 
 

หมวด ๓ 
ระยะเวลาและอายุความ 

   
 

มาตรา ๖๔  กำหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่ง
ระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่
กำหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทำการงานสำหรับ
เจ้าหน้าที ่

ในกรณีที่บุคคลใดต้องทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทำการงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือ
วันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคำสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทำงานที่ถัดจากวันหยุด
นั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๖๕  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้ และ

ถ้าระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยกำหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุด
ตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลา

ที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้น
มีคำขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้  
ทั้งนี้ ต้องยื่นคำขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ หรือการยื่นคำขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่
ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แต่ถ้าเสร็จไปเพราะ
เหตุถอนคำขอหรือทิ้งคำขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ยื่นคำขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย 

๔๐ มาตรา ๖๓/๒๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๑ มาตรา ๖๓/๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หมวด ๔ 
การแจ้ง 

   
 

มาตรา ๖๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระทำโดยวาจา
หรือเป็นหนังสือได้หรือมีกฎหมายกำหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีคำสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง 

 
มาตรา ๖๙  การแจ้งคำสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่

เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทำด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทำเป็น
หนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ 

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้น
ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 

ในการดำเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นแล้ว 

 
มาตรา ๗๐  การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้า

ขณะนำไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น 
หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น
ต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

 
มาตรา ๗๑  การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ

กำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
สำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจาก
วันนั้น 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่ม

ดำเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระทำโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของ
เจ้าหน้าที่และที่ว่าการอำเภอที่ผู้รับมีภูมิลำเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำเนาหรือรู้ตัวและภูมิลำเนา

แต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลาย
ในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธี
ดังกล่าว 
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มาตรา ๗๔  ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนการแจ้งคำสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทาง
เครื่องโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการ
ส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งคำสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่
อาจกระทำได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏใน
หลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือ
ได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๗๕  การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัว

บุคคล 
 
มาตรา ๗๖  นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอนัได้กระทำโดยประมาท 
(๖) มีเหตุต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งอาจ

แต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้ งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

 
มาตรา ๗๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๗๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้อง

มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎ
หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อน
มาเพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการ
ประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่า
เป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 

 
มาตรา ๘๐  การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกำหนด 
การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทำหนังสือ
แจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

 
มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุม และเพ่ือรักษา

ความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได ้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน

กรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ นอกจากการดำเนินการ
ประชุมให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 
 
มาตรา ๘๓  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม 

และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 
 
มาตรา ๘๔  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีลายมือชื่อของ

กรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น 
ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิทำความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคำ

วินิจฉัยได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
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มาตรา ๘๕  ให้ถือว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๖  บรรดาคำขอเพ่ือให้มีคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้ก่อนที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาคำขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือ
กฎสำหรับเรื่องนั้นได้กำหนดไว้ 

 
มาตรา ๘๗  เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็น

อันยกเลิก 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดำเนินงานทางปกครองใน
ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ 
สำหรับการดำเนินงานทางปกครองขึ้นเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพใน
การใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
อีกทั้ งยั งเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึ งจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำคำสั่งทางปกครอง
ใหม้ีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาประโยชน์สาธารณะและอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็น
การปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๔๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๖๓/๑๕ มาตรา ๖๓/๑๖ มาตรา ๖๓/๑๗ มาตรา ๖๓/๑๘ 
และมาตรา ๖๓/๑๙ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๖  ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินใดเป็นที่สุดแล้วเป็น

เวลาเกินหนึ่งปีในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งนั้นดำเนินการ
บังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยจะดำเนินการตามมาตรา ๖๓/๑๕ ได้ต่อเมื่อเป็นคำสั่งทางปกครอง
ที่กำหนดให้ชำระเงินซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗  บรรดาคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งค้าง

พิจารณาอยู่ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นดำเนินกระบวนพิจารณาและมี
คำพิพากษาต่อไปจนคดีนั้นถึงที่สุด 

 

๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน้า ๑๑๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๘  ให้กรมบังคับคดี สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ 
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงสร้างกรมบังคับคดี กรอบอัตรากำลังข้าราชการและ
พนักงานราชการ และกำหนดงบประมาณ รวมทั้งการดำเนินการอ่ืนใดอันจำเป็น เพ่ือรองรับการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๙  บรรดากฎหรือคำสั่งใด ๆ ที่ ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ ใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรื อแย้งกับพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎหรือคำสั่งใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดำเนินการออกกฎตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้นายกรั ฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๑๐  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม่มีประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนดให้นำวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม จึง ไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและ
ระยะเวลาในการบังคับทางปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่
ในการสืบหาทรัพย์สินและมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนดำเนินการแทนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถ
บังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสียรายได้
ในที่สุด  ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครองเพ่ือให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พิมพ์มาดา/เพ่ิมเติม 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

ภูมิกิติ/ปรับปรุง 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
ภัทรานิษฐ์/ตรวจ 

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภท

อื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่
ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที ่ ในกรณีนี ้ผู ้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้
โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖  ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

 
มาตรา ๗  ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็น

เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่า
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมี
สิทธิขอให้ศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็น
คู่ความในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่
ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือน
นับแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวน
ของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ
การดําเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

 
มาตรา ๙  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 

สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่า
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มี
กําหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่
วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ 

ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่
เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้น
โดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้

ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของ
รัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตาม

มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนชําระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยคํานึงถึงรายได้ ฐานะ 
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อได้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
 
มาตรา ๑๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตร ี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ดําเนินกิจการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตาม
หลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทํา
ให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าที่เต็ม
จํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ต้ังใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่  
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วม
รับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คํานึงถึงความ
เป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่น
ทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน  อนึ่ง การ
ให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและ
การดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ทําการใด ๆ โดยไม่
รอบคอบอยู่แล้ว  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับ  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 

กฤษดายุทธ/ปรับปรุง 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
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