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°Æ °.µ√.
«à“¥â«¬°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“
æ.». ÚıÙ˜
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÒ (Ú) ¡“µ√“ ¯˜ «√√§Àπ÷ßË ·≈–¡“µ√“ ÒÒ «√√§ “¡
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘µ”√«®·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙ˜ ·≈–¡µ‘ °.µ√. „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë ı/ÚıÙ˜
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÒ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ˜ ·≈–¡µ‘Õπÿ°√√¡°“√ °.µ√. ‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬
„π°“√ª√–™ÿ¡§√—ßÈ ∑’Ë Ò/ÚıÙ˜ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë Û ¡‘∂πÿ “¬π æ.». ÚıÙ˜ ®÷ßÕÕ° °Æ °.µ√. ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò °Æ °.µ√. π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Ú ‡æ◊ÕË „Àâ‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–¬ÿµ∏‘ √√¡ °“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“¢â“√“™°“√µ”√«®´÷ßË ∂Ÿ°°≈à“«À“
«à“°√–∑”º‘¥«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ßµ“¡¡“µ√“ ¯ˆ «√√§Àπ÷ßË À√◊Õ¡’°√≥’∂°Ÿ °≈à“«À“ À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕπ— §«√ ß ¬—
«à“À¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õª√–æƒµ‘µπ
‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·Àπàß„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ µ“¡¡“µ√“ ÒÒ «√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.µ√. π’È
À¡«¥ Ò
°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
¢âÕ Û ºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·≈–§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π®–µâÕß‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √Ÿâ‡ÀÁπ‡Àµÿ°“√≥å„π‡√◊ËÕß∑’Ë Õ∫ «π
(Ú) ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π‡√◊ËÕß∑’Ë Õ∫ «π
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(Û) ¡’ “‡Àµÿ‚°√∏‡§◊Õß°—∫ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
(Ù) ‡ªìπºŸâ°≈à“«À“À√◊Õ‡ªìπ§Ÿà ¡√ ∫ÿæ°“√’ ºŸâ ◊∫ —π¥“π À√◊Õæ’ËπâÕß√à«¡∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ
√à«¡∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“°—∫ºŸâ°≈à“«À“
(ı) ¡’‡ÀµÿÕ◊Ëπ´÷Ëßπà“‡™◊ËÕÕ¬à“ß¬‘Ëß«à“®–∑”„Àâ°“√ Õ∫ «π‡ ’¬§«“¡‡ªìπ∏√√¡
¢âÕ§«“¡„π (Ò) „Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫ºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡©æ“–„π°√≥’∑’ËºŸâπ—Èπ√Ÿâ‡ÀÁπ
‡Àµÿ°“√≥å„π≈—°…≥–¡’ à«π√à«¡°—∫°“√°√–∑”§«“¡º‘¥
¢âÕ Ù °“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√‡ªìπ¢â“√“™°“√ª√–®”Õ¬à“ßπâÕ¬
“¡§π ª√–°Õ∫¥â«¬¢â“√“™°“√µ”√«®Õ¬à“ßπâÕ¬°÷ßË Àπ÷ßË ‚¥¬ª√–∏“π°√√¡°“√µâÕß¥”√ßµ”·Àπàß√–¥—∫
‰¡àµË”°«à“À√◊Õ‡∑’¬∫‰¥â‰¡àµË”°«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‚¥¬„Àâ¡’‡≈¢“πÿ°“√Àπ÷Ëß§π ‡≈¢“πÿ°“√Õ“®®–·µàßµ—Èß®“°
°√√¡°“√ Õ∫ «π§π„¥§πÀπ÷Ëß°Á‰¥â „π°√≥’®”‡ªìπ®–„Àâ¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√¥â«¬°Á‰¥â
„Àâπ”¢âÕ ˜ ¢âÕ ÒÙ ¢âÕ ÚÚ ¢âÕ ÚÛ ·≈–¢âÕ Û˜ ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫‡≈¢“πÿ°“√·≈–ºŸâ™à«¬
‡≈¢“πÿ°“√ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµâÕß¡’ºŸâ‡ªìπÀ√◊Õ‡§¬‡ªìπæπ—°ß“π Õ∫ «π À√◊Õπ‘µ‘°√ À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫
ª√‘≠≠“∑“ß°ÆÀ¡“¬ À√◊ÕºŸ‰â ¥â√∫— °“√Ωñ°Õ∫√¡µ“¡À≈—° µŸ √°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π¬— À√◊ÕºŸ¡â ª’ √– ∫°“√≥å
¥â“π°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬Õ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π
‡¡◊ÕË ¡’°“√·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·≈â« ·¡â¿“¬À≈—ßª√–∏“π°√√¡°“√®–¥”√ßµ”·Àπàß√–¥—∫
µË”°«à“À√◊Õ‡∑’¬∫‰¥âµË”°«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“°Á‰¡à°√–∑∫∂÷ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√
¢âÕ ı §” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµâÕß√–∫ÿ™◊ËÕ·≈–µ”·Àπàß¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‡√◊ËÕß
∑’°Ë ≈à“«À“ ™◊ÕË ·≈–µ”·Àπàß¢ÕßºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ ‡ªìπ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ‡≈¢“πÿ°“√·≈–ºŸ™â «à ¬‡≈¢“πÿ°“√
(∂â“¡’) ∑—Èßπ’È „Àâ¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫ «.Ò ∑’Ë °.µ√. °”Àπ¥
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ”·Àπàß¢ÕßºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß ‰¡à°√–∑∫∂÷ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß
¢âÕ ˆ ‡¡◊ËÕ¡’§” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·≈â« „ÀâºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ·®âß§” ß—Ë „Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“∑√“∫‚¥¬‡√Á« ‚¥¬„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ÕË ·≈–«—π∑’√Ë ∫— ∑√“∫
‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π „π°“√π’È„Àâ¡Õ∫ ”‡π“§” —Ëß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“Àπ÷Ëß©∫—∫¥â«¬ „π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¡à¬Õ¡
√—∫∑√“∫§” —ËßÀ√◊Õ‰¡àÕ“®·®âß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫‰¥â „Àâ àß ”‡π“§” —Ëß∑“ß‰ª√…≥’¬å≈ß∑–‡∫’¬πµÕ∫√—∫
‰ª„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ≥ ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“´÷Ëßª√“°Øµ“¡À≈—°∞“π¢Õß∑“ß√“™°“√ „π°√≥’‡™àππ’È
‡¡◊ËÕ≈à«ßæâπ ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë àß ”‡π“§” —Ëß¥—ß°≈à“« „Àâ∂◊Õ«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¥â√—∫∑√“∫§” —Ëß·µàßµ—Èß
§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·≈â«
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(Ú) àß ”‡π“§” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑√“∫ ”À√—∫
ª√–∏“π°√√¡°“√„Àâ àß‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë°≈à“«À“‰ª„Àâ¥â«¬·≈–„Àâª√–∏“π°√√¡°“√
Õ∫ «π≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–«—π‡¥◊Õπªï∑’Ë√—∫∑√“∫‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
¢âÕ ˜ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¢âÕ Ù ‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·≈â« ∂â“ºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß
§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ÀÁπ«à“¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√À√◊Õ®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß‡ª≈’Ë¬π ‡æ‘Ë¡ À√◊Õ≈¥®”π«πºŸâ‰¥â√—∫
·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «π „Àâ¥”‡π‘π°“√‰¥â‚¥¬„Àâ· ¥ß‡Àµÿ·Ààß°“√ —Ëßπ—Èπ‰«â¥â«¬·≈–„Àâπ”¢âÕ ˆ
¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßºŸ‰â ¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ ‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡«√√§Àπ÷ßË ‰¡à°√–∑∫∂÷ß°“√ Õ∫ «π
∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«
À¡«¥ Ú
Àπâ“∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
¢âÕ ¯ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¡’Àπâ“∑’Ë Õ∫ «πµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’°Ë ”Àπ¥
„π°Æ °.µ√. π’È ‡æ◊ÕË · «ßÀ“§«“¡®√‘ß„π‡√◊ÕË ß∑’°Ë ≈à“«À“·≈–¥Ÿ·≈„Àâ∫ß— ‡°‘¥§«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡µ≈Õ¥°√–∫«π°“√
Õ∫ «π
¢âÕ ˘ „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π√«∫√«¡ª√–«—µ·‘ ≈–§«“¡ª√–æƒµ‘¢ÕßºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë°≈à“«À“‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“
¢âÕ Ò „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π®—¥∑”∫—π∑÷°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√ Õ∫ «π‰«â∑ÿ°§√—Èß¥â«¬
¢âÕ ÒÒ „π°“√ Õ∫ «π¢Õß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π Àâ“¡¡‘„Àâ∫§ÿ §≈Õ◊πË ‡¢â“√à«¡∑”°“√ Õ∫ «π
¢âÕ ÒÚ ‡¡◊ÕË ª√–∏“π°√√¡°“√‰¥â√∫— ‡√◊ÕË ßµ“¡¢âÕ ˆ (Ú) ·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«“ß·π«∑“ß°“√ Õ∫ «πµàÕ‰ª
¢âÕ ÒÛ °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµâÕß¡’°√√¡°“√ Õ∫ «π¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπÕâ ¬°«à“°÷ßË Àπ÷ßË
¢Õß®”π«π°√√¡°“√ Õ∫ «π∑—ßÈ À¡¥®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡ ‡«âπ·µà°“√ª√–™ÿ¡µ“¡¢âÕ Ò¯ ·≈–¢âÕ ÛÒ
µâÕß¡’°√√¡°“√ Õ∫ «π¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπÕâ ¬°«à“ “¡§π·≈–‰¡àπÕâ ¬°«à“°÷ßË Àπ÷ßË ¢Õß®”π«π°√√¡°“√ Õ∫ «π
∑—ÈßÀ¡¥
°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµâÕß¡’ª√–∏“π°√√¡°“√Õ¬Ÿ√à «à ¡ª√–™ÿ¡¥â«¬ ·µà„π°√≥’®”‡ªìπ
∑’ªË √–∏“π°√√¡°“√‰¡à “¡“√∂‡¢â“ª√–™ÿ¡‰¥â „Àâ°√√¡°“√∑’¡Ë “ª√–™ÿ¡‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷ßË ∑”Àπâ“∑’·Ë ∑π
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°“√≈ß¡µ‘¢Õß∑’ªË √–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ∂Õ◊ ‡ ¬’ ß¢â“ß¡“° ∂â“§–·ππ‡ ¬’ ß‡∑à“°—π„Àâª√–∏“π
„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥
¢âÕ ÒÙ „π°√≥’∑’ËºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ÀÁπ«à“µπ¡’‡ÀµÿÕ—πÕ“®∂Ÿ°§—¥§â“π
µ“¡¢âÕ Û˜ «√√§Àπ÷ßË „ÀâºπŸâ π—È √“¬ß“πµàÕºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·≈–„Àâπ”¢âÕ Û˜ «√√§ Õß
«√√§ “¡ «√√§ ’Ë ·≈–«√√§Àâ“ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
À¡«¥ Û
«‘∏’°“√ Õ∫ «π
¢âÕ Òı „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“¥—ßπ’È
(Ò) °“√ª√–™ÿ¡µ“¡¢âÕ ÒÚ ·≈–°“√·®âß·≈–Õ∏‘∫“¬¢âÕ°≈à“«À“„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫µ“¡
¢âÕ Ò˜ „Àâ¥”‡π‘π°“√¿“¬„π ∫‘ Àâ“«—ππ—∫·µà«π— ∑’ªË √–∏“π°√√¡°“√‰¥â√∫— ∑√“∫§” ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π
(Ú) °“√√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë°≈à“«À“‡∑à“∑’Ë¡’ „Àâ¥”‡π‘π°“√¿“¬„π
À° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) ·≈â«‡ √Á®
(Û) °“√·®âß¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫
µ“¡¢âÕ Ò¯ „Àâ¥”‡π‘π°“√¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ú) ·≈â«‡ √Á®
(Ù) °“√√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’ºË ∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“Õâ“ß „Àâ¥”‡π‘π°“√¿“¬„πÀ° ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— ∑’Ë
‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Û) ·≈â«‡ √Á®
(ı) °“√ª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“≈ß¡µ‘·≈–∑”√“¬ß“π°“√ Õ∫ «π‡ πÕµàÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π „Àâ¥”‡π‘π°“√¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ù) ·≈â«‡ √Á®
„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“
µ“¡ (Ò) (Ú) (Û) (Ù) À√◊Õ (ı) ‰¥â „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π√“¬ß“π‡Àµÿ∑’Ë∑”„Àâ°“√ Õ∫ «π
‰¡à·≈â«‡ √Á®µàÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕ¢Õ¢¬“¬√–¬–‡«≈“°“√ Õ∫ «π „π°√≥’‡™àππ’È
„ÀâºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π —Ëß¢¬“¬√–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ§√—Èß≈–‰¡à‡°‘π
À° ‘∫«—π
°“√ Õ∫ «π‡√◊ËÕß„¥∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√‰¡à·≈â«‡ √Á®¿“¬„π Õß√âÕ¬‡®Á¥ ‘∫«—π
„Àâª√–∏“π°√√¡°“√√“¬ß“π‡Àµÿ„ÀâºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑√“∫ ·≈–„ÀâºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√
Õ∫ «πµ‘¥µ“¡‡√àß√—¥°“√ Õ∫ «πµàÕ‰ª
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¢âÕ Òˆ °“√π”‡Õ° “√À√◊Õ«—µ∂ÿ¡“„™â‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π„π ”π«π°“√ Õ∫ «π„Àâ°√√¡°“√
Õ∫ «π∫—π∑÷°‰«â¥â«¬«à“‰¥â¡“Õ¬à“ß‰√ ®“°ºŸâ„¥ ·≈–‡¡◊ËÕ„¥
‡Õ° “√∑’Ë„™â‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π„π ”π«π°“√ Õ∫ «π„Àâ„™âµâπ©∫—∫ ·µà∂â“‰¡àÕ“®π”µâπ©∫—∫
¡“‰¥â®–„™â ”‡π“∑’Ë°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫√—∫√Õß«à“‡ªìπ ”‡π“∂Ÿ°µâÕß°Á‰¥â
∂â“À“µâπ©∫—∫‡Õ° “√‰¡à‰¥â‡æ√“– Ÿ≠À“¬ À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬ À√◊Õ‚¥¬‡Àµÿª√–°“√Õ◊Ëπ ®–„Àâπ”
”‡π“À√◊Õæ¬“π∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¡“ ◊∫°Á‰¥â
¢âÕ Ò˜ ‡¡◊ËÕ‰¥âæ‘®“√≥“‡√◊ËÕß∑’Ë°≈à“«À“·≈–«“ß·π«∑“ß°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ ÒÚ ·≈â«
„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡√’¬°ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡“‡æ◊ËÕ·®âß·≈–Õ∏‘∫“¬¢âÕ°≈à“«À“„Àâ∑√“∫«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
‰¥â°√–∑”°“√„¥ ‡¡◊ÕË „¥ Õ¬à“ß‰√ ·≈–„Àâ·®âß¥â«¬«à“ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“¡’ ∑‘ ∏‘∑®’Ë –‰¥â√∫— ·®âß √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π
∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“·≈–®–„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õ™’È·®ß·°â¢âÕ°≈à“«À“ µ≈Õ¥®πÕâ“ßæ¬“πÀ≈—°∞“πÀ√◊Õ
π”æ¬“πÀ≈—°∞“π¡“ ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“‰¥âµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ Ò¯
°“√·®âßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ∑”∫—π∑÷°¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫ «.Ú ∑’Ë °.µ√. °”Àπ¥‚¥¬∑”‡ªìπ
Õß©∫—∫ ‡æ◊ÕË ¡Õ∫„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“Àπ÷ßË ©∫—∫ ‡°Á∫‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «πÀπ÷ßË ©∫—∫·≈–„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“
≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ÕË √—∫∑√“∫‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π¥â«¬ °“√·®âß·≈–Õ∏‘∫“¬¢âÕ°≈à“«À“ „Àâ·®âß‡©æ“–æƒµ‘°“√≥å‡∑à“∑’Ë
ª√“°Øµ“¡‡√◊ËÕß∑’Ë°≈à“«À“ ·≈–µ“¡æ¬“πÀ≈—°∞“π‚¥¬‰¡àµâÕß·®âß∞“π·≈–¡“µ√“§«“¡º‘¥
‡¡◊ÕË ‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË ·≈–«√√§ Õß·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∂“¡ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“«à“
‰¥â°√–∑”°“√µ“¡∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
„π°√≥’∑º’Ë ∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“„Àâ∂Õâ ¬§”√—∫ “√¿“æ«à“‰¥â°√–∑”°“√µ“¡∑’∂Ë °Ÿ °≈à“«À“ „Àâ§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π·®âß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫«à“°“√°√–∑”µ“¡∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“¥—ß°≈à“«‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬°√≥’„¥
À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õª√–æƒµ‘µπ
‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·Àπàß„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ µ“¡¡“µ√“ ÒÒ Õ¬à“ß‰√ À“°ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
¬—ß§ß¬◊π¬—πµ“¡∑’Ë√—∫ “√¿“æ „Àâ∫—π∑÷°∂âÕ¬§”√—∫ “√¿“æ√«¡∑—Èß‡Àµÿº≈„π°“√√—∫ “√¿“æ (∂â“¡’)
·≈– “‡Àµÿ·Ààß°“√°√–∑”‰«â¥â«¬ „π°√≥’‡™àππ’È§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π®–‰¡à∑”°“√ Õ∫ «πµàÕ‰ª°Á‰¥â
À√◊Õ∂â“‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√∑’Ë®–‰¥â∑√“∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–æƒµ‘°“√≥åÕ—π‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë°≈à“«À“‚¥¬≈–‡Õ’¬¥
®–∑”°“√ Õ∫ «πµàÕ‰ªµ“¡§«√·°à°√≥’°Á‰¥â ·≈â«¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ÛÒ ·≈–¢âÕ ÛÚ µàÕ‰ª
„π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡‘‰¥â„Àâ∂âÕ¬§”√—∫ “√¿“æÀ√◊Õ√—∫ “√¿“æ∫“ß à«π „Àâ§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕ√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¢âÕ°≈à“«À“·≈â«¥”‡π‘π°“√
µ“¡¢âÕ Ò¯ µàÕ‰ª
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„π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡“·≈â«·µà‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“ À√◊Õ‰¡à¡“√—∫∑√“∫
¢âÕ°≈à“«À“ „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ßà ∫—π∑÷°¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫ «.Ú ∑“ß‰ª√…≥’¬≈å ß∑–‡∫’¬π
µÕ∫√—∫‰ª„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“ ≥ ∑’ÕË ¬Ÿ¢à ÕßºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“ ´÷ßË ª√“°Øµ“¡À≈—°∞“π¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë
µ‘¥µàÕ∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·®âß„Àâ∑√“∫ æ√âÕ¡∑—Èß¡’Àπ—ß ◊Õ Õ∫∂“¡ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“«à“‰¥â°√–∑”°“√µ“¡∑’Ë∂Ÿ°
°≈à“«À“À√◊Õ‰¡à °“√·®âß¢âÕ°≈à“«À“„π°√≥’‡™àππ’„È Àâ∑”∫—π∑÷°¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫ «.Ú ‡ªìπ “¡©∫—∫
‡æ◊ÕË ‡°Á∫‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «πÀπ÷ßË ©∫—∫ ßà „Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“ Õß©∫—∫‚¥¬„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“‡°Á∫‰«âÀπ÷ßË ©∫—∫
·≈–„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–«—π‡¥◊Õπªï∑’Ë√—∫∑√“∫ àß°≈—∫§◊π¡“√«¡‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «π
Àπ÷ßË ©∫—∫ ‡¡◊ÕË ≈à«ßæâπ ∫‘ Àâ“«—ππ—∫·µà«π— ∑’‰Ë ¥â¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“« ·¡â®–‰¡à‰¥â√∫— ·∫∫ «.Ú §◊π „Àâ∂Õ◊ «à“
ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¥â∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“·≈â« ·≈–„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àâ“µàÕ‰ª
¢âÕ Ò¯ ‡¡◊ËÕ‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ Ò˜ ·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡
‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“«à“¡’æ¬“πÀ≈—°∞“π„¥ π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“«à“ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“‰¥â°√–∑”°“√„¥ ‡¡◊ÕË „¥ Õ¬à“ß‰√
·≈–∂â“‡ÀÁπ«à“¬—ßøíß‰¡à‰¥â«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«°√–∑”°“√µ“¡∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“ °Á„Àâ¡’§«“¡‡ÀÁπ§«√¬ÿµ‘‡√◊ËÕß·≈â«
¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ÛÒ ·≈–¢âÕ ÛÚ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
∂â“‡ÀÁπ«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬∞“π„¥ µ“¡¡“µ√“„¥ À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘
Àπâ“∑’√Ë “™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’√Ë “™°“√À√◊Õª√–æƒµ‘µπ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·Àπàß„πÕ—π∑’®Ë –ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’Ë
√“™°“√ µ“¡¡“µ√“ ÒÒ Õ¬à“ß‰√ °Á„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡√’¬°ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡“æ∫‡æ◊ËÕ·®âß
¢âÕ°≈à“«À“¥—ß°≈à“«·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“‡∑à“∑’Ë¡’„Àâ∑√“∫ ‚¥¬√–∫ÿ«—π ‡«≈“
∂“π∑’Ë ·≈–°“√°√–∑”∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√ π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“ ”À√—∫æ¬“π∫ÿ§§≈®–√–∫ÿÀ√◊Õ‰¡à√–∫ÿ
™◊ËÕæ¬“π°Á‰¥â ‚¥¬„Àâ§”π÷ß∂÷ßÀ≈—°°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“π ∑—Èßπ’È °“√·®âß √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ
¢âÕ°≈à“«À“ „Àâ·®âßæ¬“πÀ≈—°∞“πΩÉ“¬°≈à“«À“‡∑à“∑’Ë¡’µ“¡∑’Ëª√“°Ø‰«â„π ”π«π„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫
·¡âæ¬“πÀ≈—°∞“π®–øíß‰¥â‡æ’¬ß«à“‡ªìπ°“√°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß‰¡à√â“¬·√ß
°“√·®âß¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“µ“¡«√√§ Õß„Àâ∑”∫—π∑÷°
¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫ «.Û ∑’Ë °.µ√. °”Àπ¥‹ ‚¥¬∑”‡ªìπ Õß©∫—∫ ‡æ◊ÕË ¡Õ∫„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“Àπ÷ßË ©∫—∫
‡°Á∫‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «πÀπ÷Ëß©∫—∫ ·≈–„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–«—π‡¥◊Õπªï∑’Ë√—∫∑√“∫
‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π¥â«¬
‡¡◊ÕË ¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§ Õß·≈–«√√§ “¡·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∂“¡ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“«à“
®–¬◊Ëπ§”™’È·®ß·°â¢âÕ°≈à“«À“‡ªìπÀπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ‰¡à ∂â“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ª√– ß§å®–¬◊Ëπ§”™’È·®ß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ
„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¬◊Ëπ§”™’È·®ß¿“¬„π‡«≈“Õ—π ¡§«√ ·µàÕ¬à“ß™â“‰¡à‡°‘π
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‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“ ·≈–µâÕß
„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑’Ë®–„Àâ∂âÕ¬§”‡æ‘Ë¡‡µ‘¡√«¡∑—Èßπ” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“¥â«¬ „π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
‰¡àª√– ß§å®–¬◊Ëπ§”™’È·®ß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“„Àâ∂âÕ¬§”
·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“‚¥¬‡√Á«
‡¡◊ÕË §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“πµà“ßÊ ‡ √Á®·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ÛÒ
·≈–¢âÕ ÛÚ µàÕ‰ª
„π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡“·≈â«·µà‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫À√◊Õ‰¡à¡“√—∫∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“
·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“ „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ßà ∫—π∑÷°¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫
«. Û ∑“ß‰ª√…≥’¬≈å ß∑–‡∫’¬πµÕ∫√—∫‰ª„Àâº∂Ÿâ Ÿ°°≈à“«À“ ≥ ∑’ÕË ¬Ÿ¢à ÕßºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“´÷ßË ª√“°Øµ“¡À≈—°∞“π
¢Õß∑“ß√“™°“√ À√◊Õ ∂“π∑’µË ¥‘ µàÕ∑’ºË ∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“·®âß„Àâ∑√“∫ æ√âÕ¡∑—ßÈ ¡’Àπ—ß Õ◊ ¢Õ„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“™’·È ®ß
π—¥¡“„Àâ∂âÕ¬§”·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“ °“√·®âß„π°√≥’π’È „Àâ∑”∫—π∑÷°¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫ «. Û
‡ªìπ “¡©∫—∫ ‡æ◊ÕË ‡°Á∫‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «πÀπ÷ßË ©∫—∫ ßà „Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“ Õß©∫—∫ ‚¥¬„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“
‡°Á∫‰«âÀπ÷ßË ©∫—∫ ·≈–„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ÕË ·≈–«—π‡¥◊Õπªï∑√’Ë ∫— ∑√“∫ ßà °≈—∫§◊π¡“√«¡‰«â„π ”π«π
°“√ Õ∫ «πÀπ÷ßË ©∫—∫ ‡¡◊ÕË ≈à«ßæâπ ∫‘ Àâ“«—ππ—∫·µà«π— ∑’‰Ë ¥â¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“« ·¡â®–‰¡à‰¥â√∫— ·∫∫ «. Û
§◊π À√◊Õ‰¡à‰¥â√∫— §”™’·È ®ß®“°ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“ À√◊ÕºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“‰¡à¡“„Àâ∂Õâ ¬§”µ“¡π—¥ „Àâ∂Õ◊ «à“ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“
‰¥â√∫— ∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“·≈â« ·≈–‰¡àª√– ß§å∑®’Ë –·°â¢Õâ °≈à“«À“
„π°√≥’‡™àππ’È §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π®–‰¡à Õ∫ «πµàÕ‰ª°Á‰¥â À√◊Õ∂â“‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√∑’®Ë –‰¥â∑√“∫
¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®– Õ∫ «πµàÕ‰ªµ“¡§«√·°à°√≥’°Á‰¥â ·≈â«¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ÛÒ ·≈–¢âÕ ÛÚ
µàÕ‰ª ·µà∂â“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡“¢Õ„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õ¬◊Ëπ§”™’È·®ß·°â¢âÕ°≈à“«À“ À√◊Õ¢Õπ” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“
°àÕπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π®–‡ πÕ ”π«π°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ ÛÚ ‚¥¬¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√
„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ‚Õ°“ ·°àºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“µ“¡∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“√âÕß¢Õ
¢âÕ Ò˘ ‡¡◊ÕË §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“πµ“¡¢âÕ Ò¯ ‡ √Á®·≈â«°àÕπ‡ πÕ
”π«π°“√ Õ∫ «πµàÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ ÛÚ ∂â“§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
‡ÀÁπ«à“®”‡ªìπ®–µâÕß√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡°Á„Àâ¥”‡π‘π°“√‰¥â ∂â“æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’‰Ë ¥â‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡¡“π—πÈ
‡ªì π æ¬“πÀ≈— ° ∞“π∑’Ë π— ∫ πÿ π ¢â Õ °≈à “ «À“„Àâ § ≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π √ÿ ª æ¬“πÀ≈— ° ∞“π¥— ß °≈à “ «
„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“∑√“∫ ·≈–„Àâ‚Õ°“ ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“∑’®Ë –„Àâ∂Õâ ¬§”À√◊Õπ” ∫◊ ·°â‡©æ“–æ¬“πÀ≈—°∞“π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡
∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“π—Èπ ∑—Èßπ’È„Àâπ”¢âÕ Ò¯ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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¢âÕ Ú „π°“√ Õ∫ª“°§”ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“·≈–æ¬“π µâÕß¡’°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¡àπÕâ ¬°«à“°÷ßË Àπ÷ßË
¢Õß®”π«π°√√¡°“√ Õ∫ «π∑—ÈßÀ¡¥®÷ß®– Õ∫ «π‰¥â
¢âÕ ÚÒ °àÕπ‡√‘¡Ë Õ∫ª“°§”æ¬“π „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·®âß„Àâæ¬“π∑√“∫«à“°√√¡°“√
Õ∫ «π¡’∞“π–‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ °“√„Àâ∂âÕ¬§”Õ—π‡ªìπ‡∑Á®µàÕ°√√¡°“√
Õ∫ «πÕ“®‡ªìπ§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬
¢âÕ ÚÚ „π°“√ Õ∫ª“°§”ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“·≈–æ¬“π Àâ“¡¡‘„Àâ°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸ„â ¥°√–∑”°“√
≈àÕ≈«ß ¢Ÿà‡¢Á≠ „Àâ —≠≠“ À√◊Õ°√–∑”°“√„¥‡æ◊ËÕ®Ÿß„®„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ„Àâ∂âÕ¬§”Õ¬à“ß„¥Ê
¢âÕ ÚÛ „π°“√ Õ∫ª“°§”ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“·≈–æ¬“π „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡√’¬°ºŸ´â ß÷Ë ®–∂Ÿ°
Õ∫ª“°§”‡¢â“¡“„π∑’Ë Õ∫ «π§√“«≈–Àπ÷ßË §π Àâ“¡¡‘„Àâ∫§ÿ §≈Õ◊πË Õ¬Ÿ„à π∑’Ë Õ∫ «π ‡«âπ·µà∑π“¬§«“¡
À√◊Õ∑’Ëª√÷°…“¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ À√◊Õ∫ÿ§§≈´÷Ëß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÕπÿ≠“µ„ÀâÕ¬Ÿà„π∑’Ë Õ∫ «π
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·Ààß°“√ Õ∫ «π
°“√ Õ∫ª“°§”ºŸâ ∂Ÿ ° °≈à “ «À“·≈–æ¬“π „Àâ ∫— π ∑÷ ° ∂â Õ ¬§”¡’ “√– ”§— ≠ µ“¡·∫∫ «. Ù
À√◊Õ·∫∫ «. ı ∑’Ë °.µ√. °”Àπ¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‡¡◊ÕË ‰¥â∫π— ∑÷°∂âÕ¬§”‡ √Á®·≈â« „ÀâÕ“à π„Àâº„Ÿâ Àâ∂Õâ ¬§”øíß
À√◊Õ®–„ÀâºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”Õà“π‡Õß°Á‰¥â ‡¡◊ËÕºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”√—∫«à“∂Ÿ°µâÕß·≈â« „ÀâºŸâ„Àâ∂âÕ¬§” ºŸâ‡¢â“√à«¡øíßµ“¡
«√√§Àπ÷Ëß∑’ËÕ¬Ÿà„π∑’Ë ◊∫ «π ·≈–ºŸâ∫—π∑÷°∂âÕ¬§”≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π ·≈–„Àâ§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π∑ÿ°§π∑’√Ë «à ¡ Õ∫ «π≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ÕË √—∫√Õß‰«â„π∫—π∑÷°∂âÕ¬§”π—πÈ ¥â«¬ ∂â“∫—π∑÷°∂âÕ¬§”¡’À≈“¬Àπâ“
„Àâ°√√¡°“√ Õ∫ «πÕ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π°—∫ºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°”°—∫‰«â∑ÿ°Àπâ“
„π°“√∫—π∑÷°∂âÕ¬§” Àâ“¡¡‘„Àâ¢¥Ÿ ≈∫À√◊Õ∫—π∑÷°¢âÕ§«“¡∑—∫ ∂â“®–µâÕß·°â‰¢¢âÕ§«“¡∑’‰Ë ¥â∫π— ∑÷°
‰«â·≈â«„Àâ„™â«∏‘ ¢’ ¥’ ¶à“À√◊Õµ°‡µ‘¡ ·≈–„Àâ°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸ√â «à ¡ Õ∫ «πÕ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷ßË §π°—∫ºŸ„â Àâ∂Õâ ¬§”
≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°”°—∫‰«â∑ÿ°·Ààß∑’Ë¢’¥¶à“À√◊Õµ°‡µ‘¡
„π°√≥’∑º’Ë „Ÿâ Àâ∂Õâ ¬§”À√◊ÕºŸ‡â ¢â“√à«¡øíßµ“¡«√√§Àπ÷ßË ∑’ÕË ¬Ÿ„à π∑’Ë ∫◊ «π‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ÕË „Àâ∫π— ∑÷°
‡Àµÿππ—È ‰«â„π∫—π∑÷°∂âÕ¬§”π—πÈ ·≈–„Àâ°√√¡°“√ Õ∫ «π∑ÿ°§π∑’√Ë «à ¡ Õ∫ «π≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ÕË √—∫√Õß‰«â¥«â ¬
„π°√≥’∑’ËºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”‰¡à “¡“√∂≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‰¥â„Àâπ”¡“µ√“ ˘‹ ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–
æ“≥‘™¬å¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¢âÕ ÚÙ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡√’¬°∫ÿ§§≈„¥¡“‡ªìπæ¬“π „Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ¡“™’È·®ß
À√◊Õ„Àâ∂âÕ¬§”µ“¡«—π ‡«≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π°”Àπ¥
„π°√≥’∑æ’Ë ¬“π¡“·µà‰¡à„Àâ∂Õâ ¬§”À√◊Õ‰¡à¡“ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡√’¬°æ¬“π‰¡à‰¥â¿“¬„π
‡«≈“Õ—π§«√ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π®–‰¡à Õ∫ «πæ¬“ππ—Èπ°Á‰¥â ·µàµâÕß∫—π∑÷°‡Àµÿπ—Èπ‰«â„π∫—π∑÷°
ª√–®”«—π∑’Ë¡’°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ Ò ·≈–√“¬ß“π°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ ÛÚ
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¢âÕ Úı „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ÀÁπ«à“°“√ Õ∫ «πæ¬“πÀ≈—°∞“π„¥®–∑”„Àâ
°“√ Õ∫ «π≈à“™â“‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ À√◊Õ¡‘„™àæ¬“πÀ≈—°∞“π„πª√–‡¥Áπ ”§—≠®–ß¥°“√ Õ∫ «πæ¬“π
À≈—°∞“ππ—Èπ°Á‰¥â ·µàµâÕß∫—π∑÷°‡Àµÿπ—Èπ‰«â„π∫—π∑÷°ª√–®”«—π∑’Ë¡’°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ Ò ·≈–√“¬ß“π
°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ ÛÚ
¢âÕ Úˆ „π°√≥’®–µâÕß Õ∫ «πÀ√◊Õ√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π´÷ßË Õ¬Ÿµà “à ß∑âÕß∑’ªË √–∏“π°√√¡°“√
®–√“¬ß“πµàÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¡Õ∫À¡“¬„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√
À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π„π∑âÕß∑’Ëπ—Èπ Õ∫ «πÀ√◊Õ√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π·∑π°Á‰¥â ‚¥¬°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ
∑’®Ë –µâÕß Õ∫ «π‰ª„Àâ „π°√≥’‡™àππ’„È ÀâÀ«— Àπâ“ «à π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π‡≈◊Õ°¢â“√“™°“√µ”√«®
∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√Õ¬à“ßπâÕ¬Õ’° Õß§π¡“√à«¡‡ªìπ§≥–∑”°“√ Õ∫ «π
„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–∑”°“√ Õ∫ «π¡’∞“π–‡ªìπ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
µ“¡°Æ °.µ√. π’È ·≈–„Àâπ”¢âÕ ÒÒ ¢âÕ ÒÛ «√√§Àπ÷Ëß ¢âÕ Ú ¢âÕ ÚÒ ¢âÕ ÚÚ ¢âÕ ÚÛ
·≈–¢âÕ ÚÙ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¢âÕ Ú˜ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“°√–∑”º‘¥«‘π—¬
Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õ
ª√–æƒµ‘µπ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·Àπàß„πÕ—π∑’®Ë –ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√ „π‡√◊ÕË ßÕ◊πË πÕ°®“°∑’√Ë –∫ÿ‰«â„π§” ß—Ë
·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π „Àâª√–∏“π°√√¡°“√√“¬ß“π‰ª¬—ßºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‚¥¬‡√Á«
∂â“ºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ÀÁπ«à“ °√≥’¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õª√–æƒµ‘µπ
‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·Àπàß„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ °Á„Àâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ‚¥¬®–
·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π§≥–‡¥‘¡‡ªìπºŸâ∑”°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ®–·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„À¡à
°Á‰¥â ∑—Èßπ’È „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.µ√. π’È
¢âÕ Ú¯ „π°√≥’∑°’Ë “√ Õ∫ «πæ“¥æ‘ß‰ª∂÷ß¢â“√“™°“√µ”√«®ºŸÕâ π◊Ë «à“¡’ «à π√à«¡„π°“√°√–∑”°“√
„π‡√◊ÕË ß∑’∑Ë ”°“√ Õ∫ «ππ—πÈ ¥â«¬ „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“„π‡∫◊ÕÈ ßµâπ«à“¢â“√“™°“√µ”√«®ºŸπâ π—È
¡’ à«π√à«¡°√–∑”°“√„π‡√◊ËÕß∑’Ë Õ∫ «ππ—Èπ¥â«¬À√◊Õ‰¡à ∂â“‡ÀÁπ«à“ºŸâπ—Èπ¡’ à«π√à«¡°√–∑”°“√„π‡√◊ËÕß
∑’Ë Õ∫ «ππ—πÈ Õ¬Ÿ¥à «â ¬ „Àâª√–∏“π°√√¡°“√√“¬ß“π‰ª¬—ßºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“
¥”‡π‘π°“√µ“¡§«√·°à°√≥’‚¥¬‡√Á«
„π°√≥’∑’ËºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ÀÁπ«à“°√≥’¡’¡Ÿ≈∑’Ë§«√°≈à“«À“«à“°√–∑”
º‘¥«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’®Ë –ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë “™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’√Ë “™°“√
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À√◊Õª√–æƒµ‘µπ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·Àπàß„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ °Á„Àâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π ‚¥¬®–·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π§≥–‡¥‘¡‡ªìπºŸâ Õ∫ «πÀ√◊Õ®–·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π„À¡à°Á‰¥â ∑—Èßπ’È „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ °.µ√. π’È °√≥’‡™àππ’È
„Àâ„™âæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë‰¥â Õ∫ «π¡“·≈â«ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“‰¥â
„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π‚¥¬·¬°‡ªìπ ”π«π°“√ Õ∫ «π„À¡à
„Àâπ” ”‡π“æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’‡Ë ÀÁπ«à“‡°’¬Ë «¢âÕß„π ”π«π°“√ Õ∫ «π‡¥‘¡¡“√«¡„π ”π«π°“√ Õ∫ «π„À¡à
·≈–„Àâ∫—π∑÷°„Àâª√“°Ø¥â«¬«à“π”æ¬“πÀ≈—°∞“ππ—Èπ¡“®“° ”π«π°“√ Õ∫ «π‡¥‘¡
¢âÕ Ú˘ „π°√≥’∑¡’Ë §’ ”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ¥ÿ «à“ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“°√–∑”º‘¥À√◊ÕµâÕß√—∫º‘¥„π§¥’∑‡’Ë °’¬Ë «°—∫
‡√◊ËÕß∑’Ë°≈à“«À“ ∂â“§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡ÀÁπ«à“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ëª√“°Øµ“¡§”æ‘æ“°…“‰¥â§«“¡ª√–®—°…å
™—¥Õ¬Ÿà·≈â« „Àâ∂◊Õ‡Õ“§”æ‘æ“°…“π—Èπ‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“‚¥¬‰¡àµâÕß Õ∫ «π
æ¬“πÀ≈—°∞“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¢âÕ°≈à“«À“ ·µàµâÕß·®âß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫·≈–„Àâ·®âß¢âÕ°≈à“«À“
æ√âÕ¡∑—Èß √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“µ“¡∑’Ëª√“°Ø„π§”æ‘æ“°…“„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫
∑—Èßπ’È „Àâπ”¢âÕ Ò¯ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¢âÕ Û „π√–À«à“ß°“√ Õ∫ «π ·¡â®–¡’°“√ —Ëß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰ªÕ¬ŸàπÕ°∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß
ºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑”°“√ Õ∫ «πµàÕ‰ª®π‡ √Á® ·≈â«∑”
√“¬ß“π°“√ Õ∫ «π·≈–‡ πÕ ”π«π°“√ Õ∫ «πµàÕºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ÕË µ√«® Õ∫
§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡¢âÕ Û˘ ¢âÕ Ù ¢âÕ ÙÒ ·≈–¢âÕ ÙÚ ·≈–„ÀâºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ßà ‡√◊ÕË ß
„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“§π„À¡à¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ÛÛ µàÕ‰ª ∑—Èßπ’È „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
§π„À¡à¡’Õ”π“®µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡¢âÕ Û˘ ¢âÕ Ù ¢âÕ ÙÒ ·≈–¢âÕ ÙÚ ¥â«¬
„π°√≥’¡º’ ∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“∫“ß§πÀ√◊Õ∑—ßÈ À¡¥‰ªÕ¬Ÿπà Õ°∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π „π°√≥’‡™àππ’È ‡¡◊ÕË ºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â√∫— ”π«π°“√ Õ∫ «π®“°§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π·≈–µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡¢âÕ Û˘ ¢âÕ Ù ¢âÕ ÙÒ ·≈–¢âÕ ÙÚ ·≈â«„ÀâºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß
§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π àß‡√◊ËÕß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“ —Ëß°“√ ”À√—∫ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑ÿ°§π
¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ÛÛ µàÕ‰ª
À¡«¥ Ù
°“√∑”√“¬ß“π°“√ Õ∫ «π
¢âÕ ÛÒ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“πµà“ßÊ ‡ √Á®·≈â«„Àâª√–™ÿ¡
æ‘®“√≥“≈ß¡µ‘¥ß— π’È
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(Ò) ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“°√–∑”º‘¥«‘π—¬À√◊Õ‰¡à ∂â“º‘¥‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬°√≥’„¥ µ“¡¡“µ√“„¥ ·≈–
§«√‰¥â√—∫‚∑… ∂“π„¥
(Ú) °√≥’°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ—π¡‘„™à§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë
®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√À√◊Õª√–æƒµ‘µπ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·Àπàß„πÕ—π∑’Ë®–
ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
(Û) °√≥’‰¡à‰¥â§«“¡·πà™¥— «à“ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“°√–∑”º‘¥«‘π¬— Õ¬à“ß√â“¬·√ß∑’®Ë –∂Ÿ°≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ°
À√◊Õ‰≈àÕÕ° ·µà¡’¡≈∑‘πÀ√◊Õ¡—«À¡Õß„π°√≥’∑’Ë∂Ÿ° Õ∫ «ππ—Èπ À“°®–„Àâ√—∫√“™°“√µàÕ‰ª®–‡ªìπ°“√
‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√·≈–§«√„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÚ À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
¢âÕ ÛÚ ‡¡◊ÕË ‰¥âª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“≈ß¡µ‘µ“¡¢âÕ ÛÒ ·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑”√“¬ß“π
°“√ Õ∫ «π‚¥¬¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫ «. ˆ ∑’Ë °.µ√. °”Àπ¥ ‡ πÕµàÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π °√√¡°“√ Õ∫ «πºŸâ„¥¡’§«“¡‡ÀÁπ·¬âß„Àâ∑”§«“¡‡ÀÁπ·¬âß·π∫‰«â°—∫√“¬ß“π°“√ Õ∫ «π
‚¥¬∂◊Õ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√“¬ß“π°“√ Õ∫ «π¥â«¬
√“¬ß“π°“√ Õ∫ «πÕ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’ “√– ”§—≠ ¥—ßπ’È
(Ò) √ÿª¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–æ¬“πÀ≈—°∞“π«à“¡’Õ¬à“ß„¥∫â“ß „π°√≥’∑‰’Ë ¡à‰¥â Õ∫ «πæ¬“πÀ≈—°∞“π
µ“¡¢âÕ ÚÙ ·≈–¢âÕ Úı „Àâ√“¬ß“π‡Àµÿ∑’Ë‰¡à‰¥â Õ∫ «ππ—Èπ„Àâª√“°Ø‰«â „π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
„Àâ∂âÕ¬§”√—∫ “√¿“æ „Àâ∫—π∑÷°‡Àµÿº≈„π°“√√—∫ “√¿“æ (∂â“¡’) ‰«â¥â«¬
(Ú) «‘π‘®©—¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“°—∫æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’ËÀ—°≈â“ß
¢âÕ°≈à“«À“
(Û) §«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¥â°√–∑”º‘¥«‘π—¬À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
∂â“‰¡àº‘¥„Àâ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ¬ÿµ‘‡√◊ËÕß ∂â“º‘¥„Àâ√–∫ÿ«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬°√≥’„¥ µ“¡¡“µ√“„¥ ·≈–§«√
‰¥â√—∫‚∑… ∂“π„¥ À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ∫°æ√àÕß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√
À√◊Õª√–æƒµ‘µπ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫µ”·Àπàß„πÕ—π∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ À√◊Õ‰¡à‰¥â
§«“¡·πà™—¥«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß∑’Ë®–∂Ÿ°≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ°À√◊Õ‰≈àÕÕ° ·µà¡’¡≈∑‘π
À√◊Õ¡—«À¡Õß„π°√≥’∑’Ë∂Ÿ° Õ∫ «ππ—Èπ À“°„Àâ√—∫√“™°“√µàÕ‰ª®–‡ªìπ°“√‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√·≈–§«√
„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÚ À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
‡¡◊ÕË §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â∑”√“¬ß“π°“√ Õ∫ «π·≈â« „Àâ‡ πÕ ”π«π°“√ Õ∫ «πæ√âÕ¡∑—ßÈ
“√∫“≠µàÕºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“ ß—Ë °“√µàÕ‰ª·≈–„Àâ∂Õ◊ «à“°“√ Õ∫ «π·≈â«‡ √Á®
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À¡«¥ ı
°“√æ‘®“√≥“ —Ëß ”π«π°“√ Õ∫ «π
¢âÕ ÛÛ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â‡ πÕ ”π«π°“√ Õ∫ «π¡“·≈â« „Àâ ºŸâ —Ë ß ·µà ß µ—È ß
§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß ”π«π°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ Û˘ ¢âÕ Ù ¢âÕ ÙÒ
·≈–¢âÕ ÙÚ
¢âÕ ÛÙ „π°√≥’ ∑’Ë ºŸâ —Ë ß ·µà ß µ—È ß §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˘
¡“µ√“ ˘Ò «√√§ Õß À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ ·≈â«·µà°√≥’ ‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ª√–°“√„¥
„Àâ°”Àπ¥ª√–‡¥Áπæ√âÕ¡∑—Èß àß‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π§≥–‡¥‘¡‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√
Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ
„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π§≥–‡¥‘¡‰¡àÕ“®∑”°“√ Õ∫ «π‰¥âÀ√◊ÕºŸâ —Ëß Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√®–·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π§≥–„À¡à¢÷Èπ∑”°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡°Á‰¥â „π°√≥’
‡™àππ’Èà„Àâπ”¢âÕ Û ¢âÕ Ù ·≈–¢âÕ ı ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑”°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„Àâ·≈â«‡ √Á®‚¥¬‡√Á« ‡¡◊ËÕ Õ∫ «π‡ √Á®·≈â«
„Àâ àßæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë‰¥â®“°°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰ª„ÀâºŸâ —Ëß Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬∑”§«“¡‡ÀÁπ∑’Ë‰¥â®“°
°“√ Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬
¢âÕ Ûı „π°√≥’∑º’Ë ∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“‰¥â·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ÕË ∑”°“√ Õ∫ «π¢â“√“™°“√
µ”√«®ºŸâ„¥µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ·≈–º≈°“√ Õ∫ «πª√“°Ø«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
„Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˜Ú ¥”‡π‘π°“√ ß—Ë °“√µ“¡º≈°“√ Õ∫ «π‚¥¬‰¡àµÕâ ß·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
À√◊Õ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π„À¡à ·µà∑ß—È π’µÈ Õâ ß·®âß¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“
µ“¡¢âÕ Ò¯ „ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫¥â«¬
¢âÕ Ûˆ °“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ÛÛ ¢âÕ ÛÙ ¢âÕ Ûı ·≈–°“√æ‘®“√≥“ —Ëß°“√
µ“¡º≈°“√ Õ∫ «π∑’Ë¥”‡π‘π°“√‡ √Á® ‘Èπ·≈â«„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“ —Ëß°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®‚¥¬‡√Á« ∑—È ß π’È
µâÕß‰¡à‡°‘π Õß√âÕ¬ ’Ë ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— ‰¥â√∫— ”π«π ‡«âπ·µà¡‡’ Àµÿ®”‡ªìπµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫ °.µ√.
´÷ßË ∑”„Àâ°“√æ‘®“√≥“‰¡à·≈â«‡ √Á®¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“« °Á„Àâ¢¬“¬√–¬–‡«≈“‰¥âÕ°’ ‰¡à‡°‘π Õß§√—ßÈ
‚¥¬·µà≈–§√—ßÈ ®–µâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ∫‘ «—π „π°“√π’ÀÈ “°¬—ßæ‘®“√≥“‰¡à·≈â«‡ √Á®„Àâ¢“â √“™°“√µ”√«® ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“
°≈—∫§◊π ∞Ÿà “π–‡¥‘¡·≈–„Àâ∂Õ◊ «à“‰¡à‡ªìπºŸ∑â Õ’Ë ¬Ÿ√à –À«à“ß∂Ÿ° Õ∫ «ππ—∫·µà«π— §√∫°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«®π°«à“
°“√æ‘®“√≥“ —Ëß°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ®–‡ √Á® ‘Èπ·≈–¡’§” —Ëß

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë ˜ı °

Àπâ“ 49
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÒÙ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

°√≥’º¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˜Ú (Ú) (Û) ·≈– (Ù) ®– ß—Ë ≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ°À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°
√“™°“√·°àºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« àß‡√◊ËÕß„Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß°“√æ‘®“√≥“
ß—Ë ≈ß‚∑…∑’‰Ë ¥â·µàßµ—ßÈ ¢÷πÈ µ“¡¡“µ√“ ˘ «√√§ Õß ‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“°≈—πË °√Õß‡ πÕ ∑—ßÈ π’È ºŸ¡â Õ’ ”π“®®–µâÕß
—Ëß°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π√–¬–‡«≈“µ“¡«√√§·√°
°“√æ‘®“√≥“æ¬“πÀ≈—°∞“π«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß‰√ À√◊Õ‰¡à π—Èπ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®
æ‘®“√≥“®“°æ¬“πÀ≈—°∞“π„π ”π«π°“√ Õ∫ «π·≈–µâÕß‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’‰Ë ¥â √ÿª·®âß„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“
∑√“∫·≈–„Àâ‚Õ°“ ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“∑’®Ë –™’·È ®ß·°â¢Õâ °≈à“«À“µ“¡¢âÕ Ò¯ ·≈â«‡∑à“π—πÈ À“°ºŸ¡â Õ’ ”π“®‡ÀÁπ«à“
æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’ªË √“°Ø„π ”π«π°“√ Õ∫ «ππÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’‰Ë ¥â¡°’ “√ √ÿª„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“∑√“∫‰«â·≈â«
“¡“√∂√—∫øíß≈ß‚∑…ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“‰¥â ®–µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ¡°’ “√·®âß √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π„π «à π∑’‡Ë æ‘¡Ë ‡µ‘¡
¥—ß°≈à“«„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫·≈–„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“™’Èà·®ß·°â¢âÕ°≈à“«À“¥â«¬
À¡«¥ ˆ
∑‘ ∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
¢âÕ Û˜ ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“¡’ ∑‘ ∏‘§¥— §â“πºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·≈–°√√¡°“√ Õ∫ «π
∂â“ºŸâπ—Èπ¡’‡ÀµÿÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëßµ“¡¢âÕ Û
°“√§—¥§â“π„Àâ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ· ¥ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ·Ààß°“√§—¥§â“π‰«â„πÀπ—ß ◊Õ§—¥§â“π
¥â«¬«à“®–∑”„Àâ°“√ Õ∫ «π‰¡à‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–§«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡Õ¬à“ß‰√ °“√§—¥§â“πºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π „Àâ¬π◊Ë µàÕºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“‡Àπ◊ÕºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢÷πÈ ‰ªÀπ÷ßË ™—πÈ ∂â“π“¬°√—∞¡πµ√’
‡ªìπºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π „Àâ¬◊ËπµàÕ °.µ√. °“√§—¥§â“π°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ¬◊ËπµàÕºŸâ —Ëß
·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ∑—ßÈ π’È ¿“¬„π‡®Á¥«—ππ—∫·µà«π— √—∫∑√“∫§” ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
À√◊Õ∑√“∫‡Àµÿ·Ààß°“√§—¥§â“π „π°“√π’È„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ§—¥§â“π àß ”‡π“Àπ—ß ◊Õ§—¥§â“π·≈–·®âß«—π∑’Ë
‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ§—¥§â“π„Àâª√–∏“π°√√¡°“√ Õ∫ «π∑√“∫·≈–√«¡‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «π¥â«¬
°“√æ‘®“√≥“°“√§—¥§â“π ºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— Àπ—ß Õ◊ §—¥§â“πÕ“®µ√«® Õ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
·≈–„Àâæ‘®“√≥“ —Ëß°“√‚¥¬‰¡à™—°™â“ ∑—Èßπ’È ‰¡à‡°‘π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ§—¥§â“π À“°‡ÀÁπ«à“
°“√§—¥§â“π¡’‡Àµÿº≈√—∫øíß‰¥â °√≥’§—¥§â“πºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπæâπ®“°
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ºŸ¡â Õ’ ”π“®æ‘®“√≥“µ“¡¢âÕ ÛÛ ¢âÕ ÛÙ ¢âÕ Ûı ·≈–°“√æ‘®“√≥“ ß—Ë °“√µ“¡º≈°“√ Õ∫ «π∑’¥Ë ”‡π‘π°“√
‡ √Á® ‘Èπ·≈â«·≈– —Ëß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑’Ë¡’Õ”π“®„π°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“·∑πÀ√◊Õ®–‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“‡Õß°Á‰¥â °√≥’π“¬°√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π „Àâ °.µ√. æ‘®“√≥“ ‡¡◊ËÕ °.µ√. ¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’ —Ëßµ“¡π—Èπ°√≥’
§—¥§â“π°√√¡°“√ Õ∫ «π „Àâ ß—Ë „Àâº∂Ÿâ °Ÿ §—¥§â“π æâπ®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «π ∂â“‡ÀÁπ«à“°“√§—¥§â“π
‰¡à¡‡’ Àµÿº≈∑’®Ë –√—∫øíß‰¥â „Àâ ß—Ë ¬°§”§—¥§â“ππ—πÈ °“√ ß—Ë ¬°§”§—¥§â“π„Àâ‡ªìπ∑’Ë ¥ÿ „π°“√æ‘®“√≥“°“√§—¥§â“π
„Àâ· ¥ß‡Àµÿº≈„π°“√æ‘®“√≥“ ß—Ë °“√‰«â¥«â ¬ æ√âÕ¡∑—ßÈ ·®âß„Àâº§Ÿâ ¥— §â“π∑√“∫·≈â« ßà ‡√◊ÕË ß„Àâ§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π√«¡‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «π
„π°√≥’∑’ËºŸâæ‘®“√≥“°“√§—¥§â“π‰¡àæ‘®“√≥“ —Ëß°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥¿“¬„π “¡ ‘∫«—πµ“¡
«√√§ “¡ „Àâ∂Õ◊ «à“ºŸ∑â ∂’Ë °Ÿ §—¥§â“πæâπ®“°°“√‡ªìπºŸ¡â Õ’ ”π“®æ‘®“√≥“µ“¡¢âÕ ÛÛ ¢âÕ ÛÙ ¢âÕ Ûı ·≈–
°“√æ‘®“√≥“ —Ëß°“√µ“¡º≈°“√ Õ∫ «π∑’Ë¥”‡π‘π°“√‡ √Á® ‘Èπ·≈â«À√◊Õæâπ®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «π
·≈â«·µà°√≥’ °“√æâπ®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâª√–∏“π°√√¡°“√√“¬ß“π‰ª¬—ßºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ˜ µàÕ‰ª
°“√æâπ®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¡à°√–∑∫∂÷ß°“√ Õ∫ «π∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«
¢âÕ Û¯ °“√π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“®–π”æ¬“πÀ≈—°∞“π¡“‡Õß À√◊Õ®–Õâ“ß
æ¬“πÀ≈—°∞“π·≈â«¢Õ„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡√’¬°æ¬“πÀ≈—°∞“ππ—Èπ¡“°Á‰¥â
ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“´÷ßË ‰¥â¬π◊Ë §”™’·È ®ßÀ√◊Õ„Àâ∂Õâ ¬§”·°â¢Õâ °≈à“«À“‰«â·≈â« Õ“®¬◊πË §”™’·È ®ß À√◊Õ¢Õ„Àâ
∂â Õ ¬§” À√◊ Õ π” ◊ ∫ ·°â ¢â Õ °≈à “ «À“‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘ ¡ µà Õ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π°à Õ π°“√ Õ∫ «π·≈â « ‡ √Á ®
À“°§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ«à“¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√°Á„Àâ√—∫‰«âæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª
‡¡◊ÕË °“√ Õ∫ «π·≈â«‡ √Á®·≈–¬—ßÕ¬Ÿ√à –À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¢ÕßºŸâ ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π
À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ¡’Õ”π“® ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“®–¬◊Ëπ§”™’È·®ßµàÕ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«°Á‰¥â „π°√≥’‡™àππ’È„ÀâºŸâ —Ëß
·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“ºŸ¡â Õ’ ”π“®√—∫§”™’·È ®ßπ—πÈ √«¡‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «π
‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬
„π°“√ Õ∫ «πºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“ ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“®–π”∑π“¬§«“¡À√◊Õ∑’ªË √÷°…“¢Õßµπ®”π«π‰¡à‡°‘π
Àπ÷ßË §π‡¢â“√à«¡øíß°“√ Õ∫ «π°Á‰¥â ∑π“¬§«“¡À√◊Õ∑’ªË √÷°…“∑’‡Ë ¢â“√à«¡øíß°“√ Õ∫ «ππ—πÈ ®–„Àâ∂Õâ ¬§”
·∑πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¡à‰¥â
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À¡«¥ ˜
°“√ Õ∫ «π∑’Ë¡‘™Õ∫·≈–∫°æ√àÕß
¢âÕ Û˘ „π°√≥’ª√“°Ø«à“°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡¢âÕ Ù ‡«âπ·µà
°√≥’‰¡à¡’‡≈¢“πÿ°“√„Àâ°“√ Õ∫ «π∑—ÈßÀ¡¥‡ ’¬‰ª „π°√≥’‡™àππ’È„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ¯ˆ «√√§ Õß
¡“µ√“ ˘Ò «√√§ “¡ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ «√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π„À¡à
„Àâ∂Ÿ°µâÕß
¢âÕ Ù „π°√≥’∑ª’Ë √“°Ø«à“°“√ Õ∫ «πµÕπ„¥∑”‰¡à∂°Ÿ µâÕß „Àâ°“√ Õ∫ «πµÕππ—πÈ ‡ ¬’ ‰ª
‡©æ“–„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¡’°√√¡°“√ Õ∫ «π¡“ª√–™ÿ¡‰¡à§√∫µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â
„π¢âÕ ÒÛ «√√§Àπ÷Ëß
(Ú) °“√ Õ∫ª“°§”∫ÿ§§≈¥”‡π‘π°“√‰¡à∂°Ÿ µâÕßµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π¢âÕ ÒÒ ¢âÕ Ú ¢âÕ ÚÚ
¢âÕ ÚÛ «√√§Àπ÷Ëß ¢âÕ Úˆ À√◊Õ¢âÕ Û¯ «√√§ ’Ë
„π°√≥’‡™àππ’„È Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ¯ˆ «√√§ Õß ¡“µ√“ ˘Ò «√√§ “¡ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ
«√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’ —Ëß„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√„À¡à„Àâ∂Ÿ°µâÕß‚¥¬‡√Á«
¢âÕ ÙÒ „π°√≥’∑ª’Ë √“°Ø«à“§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¡à‡√’¬°ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“¡“√—∫∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“
·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“ À√◊Õ‰¡à ßà ∫—π∑÷°°“√·®âß¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π
∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“∑“ß‰ª√…≥’¬≈å ß∑–‡∫’¬πµÕ∫√—∫‰ª„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“ À√◊Õ‰¡à¡À’ π—ß Õ◊ ¢Õ„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“
™’·È ®ß À√◊Õπ—¥¡“„Àâ∂Õâ ¬§”À√◊Õπ” ∫◊ ·°â¢Õâ °≈à“«À“µ“¡¢âÕ Ò¯ „Àâº¡Ÿâ Õ’ ”π“®µ“¡¡“µ√“ ¯ˆ «√√§ Õß
¡“µ√“ ˘Ò «√√§ “¡ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ «√√§Àπ÷ßË ·≈â«·µà°√≥’ ß—Ë „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√„Àâ
∂Ÿ°µâÕß‚¥¬‡√Á« ·≈–µâÕß„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑’Ë®–™’È·®ß„Àâ∂âÕ¬§”·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“µ“¡∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ Ò¯ ¥â«¬
„π°√≥’∑º’Ë ¡Ÿâ Õ’ ”π“® ß—Ë ≈ß‚∑…ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“‰ªµ“¡∫∑¡“µ√“À√◊Õ∞“π§«“¡º‘¥∑’·Ë µ°µà“ß®“°∑’Ë
§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â·®âß„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“∑√“∫ ·µà°“√ Õ∫ «π¢Õß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“
‰¡à‰¥âÀ≈ß¢âÕµàÕ Ÿâ À√◊Õ‰¡à∑”„Àâ‡ ’¬§«“¡‡ªìπ∏√√¡„Àâ∂◊Õ«à“°“√ Õ∫ «π·≈–æ‘®“√≥“π—Èπ„™â‰¥â
¢âÕ ÙÚ „π°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“°“√ Õ∫ «πµÕπ„¥∑”‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡°Æ °.µ√. π’È πÕ°®“°
∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ Û˘ ¢âÕ Ù ·≈–¢âÕ ÙÒ ∂â“°“√ Õ∫ «πµÕππ—Èπ‡ªìπ “√– ”§—≠Õ—π®–∑”„Àâ
‡ ’¬§«“¡‡ªìπ∏√√¡ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ¯ˆ «√√§ Õß ¡“µ√“ ˘Ò «√√§ “¡ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ
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«√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’ —Ëß„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π·°â‰¢À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µÕππ—Èπ„Àâ∂Ÿ°µâÕß‚¥¬‡√Á«
·µà∂â“°“√ Õ∫ «πµÕππ—Èπ¡‘„™à “√– ”§—≠Õ—π®–∑”„Àâ‡ ’¬§«“¡‡ªìπ∏√√¡ ºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“«®– —Ëß„Àâ
·°â‰¢À√◊Õ¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à°Á‰¥â
À¡«¥ ¯
°“√π—∫√–¬–‡«≈“
¢âÕ ÙÛ °“√π—∫√–¬–‡«≈“µ“¡°Æ °.µ√. π’È ”À√—∫‡«≈“‡√‘Ë¡µâπ„Àâπ—∫«—π∂—¥®“°«—π·√°
·Ààß‡«≈“π—πÈ ‡ªìπ«—π‡√‘¡Ë π—∫√–¬–‡«≈“ ·µà∂“â ‡ªìπ°√≥’¢¬“¬‡«≈“„Àâπ∫— «—πµàÕ®“°«—π ¥ÿ ∑â“¬·Ààß√–¬–‡«≈“‡¥‘¡
‡ªìπ«—π‡√‘Ë¡√–¬–‡«≈“∑’Ë¢¬“¬ÕÕ°‰ª à«π‡«≈“ ‘Èπ ÿ¥∂â“«—π ÿ¥∑â“¬·Ààß√–¬–‡«≈“µ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√
„Àâπ—∫«—π‡√‘Ë¡‡ªî¥∑”°“√„À¡à‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬·Ààß√–¬–‡«≈“
∫∑‡©æ“–°“≈
¢âÕ ÙÙ „π°√≥’∑¡’Ë °’ “√·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π°àÕπ∑’°Ë Æ °.µ√. π’„È ™â∫ß— §—∫ „Àâ§≥–°√√¡°“√
Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ ®π°«à“®–·≈â«‡ √Á® à«π°“√æ‘®“√≥“
—Ëß°“√¢ÕßºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ¯ˆ «√√§ Õß ¡“µ√“ ˘ ¡“µ√“ ˘Ò «√√§ “¡ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ
«√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’ „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡°Æ °.µ√. π’È
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú¯ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙ˜
√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬ ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑ππ“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π°√√¡°“√¢â“√“™°“√µ”√«®

แบบ สว.๑

คําสั่ง……(ชื่อส่ วนราชการที่ออกคําสั่ง)…...
ที่ ……/…….. (เลขปี พุทธศักราชที่ออกคําสั่ง)
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
------------------------ด้วย…………………(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)………….ตําแหน่ ง………………….………………มี
กรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง โดย………………..(ระบุเรื่ องที่กล่าวหาย่อ ๆ พอให้ผถู้ ูกกล่าวหา
เข้าใจได้ หากมี เรื่ อ งกล่ าวหาหลายเรื่ อ งให้ ระบุ ทุก เรื่ อ ง)..………….เหตุ เกิ ดเมื่ อ…….….(ระบุ วนั เวลา และ
สถานที่เกิดเหตุ)………..…….
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติตาํ รวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๖ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาในเรื่ องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. ……….(ชื่อและตําแหน่ง) ………. เป็ นประธานกรรมการ
๒. ……….(ชื่อและตําแหน่ง) ………. เป็ นกรรมการ
๓. ……….(ชื่อและตําแหน่ง) ………. เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนิ นการสอบสวนพิ จารณาตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ……… ให้แล้วเสร็ จ แล้วเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อ
พิจารณาดําเนินการต่อไป
อนึ่ ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่ากรณี มีมูลว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
ในเรื่ อ งอื่ น นอกจากที่ ร ะบุ ไ ว้ในคํา สั่ ง นี้ หรื อ กรณี ที่ ก ารสอบสวนพาดพิ งไปถึ งข้า ราชการตํารวจผู ้อื่ น และ
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตํารวจผูน้ ้ นั มีส่วนร่ วมกระทําการในเรื่ องที่สอบสวน
นั้นอยูด่ ว้ ยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ ว
สัง่ ณ วันที่…… เดือน ……………….. พ.ศ. ……………..
ลงชื่อ…….(ลายมือชื่อผูอ้ อกคําสัง่ )…….
(………………………………….)
(ตําแหน่ง )………………………..

หมายเหตุ
๑. การระบุ ชื่ อ และตําแหน่ งของผู ้ถู ก กล่ าวหา ให้ ร ะบุ ย ศ ชื่ อ ตัว ชื่ อ สกุ ล และ
ตําแหน่งปัจจุบนั และขณะเกิดเหตุ
๒. การระบุ ชื่อและตําแหน่ งของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุ การ
และผูช้ ่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหน่ง
๓. ในกรณี จาํ เป็ นจะให้มีผชู้ ่วยเลขานุการก็ได้
๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก

แบบ สว.๒
บันทึกการแจ้ งและรับทราบข้ อกล่ าวหาตามข้ อ ๑๗
เรื่ อง การสอบสวน.….…..(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)……...ซึ่ งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
-----------------------------------------------------------------------------------------วันที่…..เดือน…………..พ.ศ…………..
คณะกรรมการสอบสวนตามคํ า สั่ ง ………(ชื่ อ ส่ วนราชการที่ อ อกคํ า สั่ ง )………….
ที่ …./…….. ลงวันที่ ……เดื อน………..พ.ศ……..เรื่ องแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งและอธิ บายข้อ
กล่าวหาให้………….(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)………..ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบ ดังนี้ ………………..………….(อธิบายข้อ
กล่ า วหาที่ ป รากฏตามเรื่ องที่ ก ล่ า วหาให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบว่ า ผู ้ ถู ก กล่ า วหาได้ ก ระทํ า การใด เมื่ อ ใด
(อย่ า งไร)……………… ……………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ ผูถ้ ูกกล่ าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนนี้ ผูถ้ ู ก
กล่าวหามีสิทธิ ที่จะได้รับแจ้งสรุ ปพยานหลักฐานที่ สนับสนุ นข้อกล่าวหาและมีสิทธิ ที่จะให้ถอ้ ยคําหรื อชี้ แจงแก้
ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรื อนําพยานหลักฐานมาสื บแก้ขอ้ กล่าวหาได้ดว้ ย
…………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………….)
ฯลฯ
ฯลฯ
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………….)
ข้าพเจ้า………(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)………..ได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ……เดือน…………….พ.ศ…………
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูถ้ ูกกล่าวหา
(…………………………….)

หมายเหตุ
๑. ในกรณี ที่เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหามาเพื่อชี้ แจงและอธิ บายข้อกล่าวหา ต้องมีกรรมการสอบสวน
ร่ วมแจ้งและอธิ บายข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่ อในบันทึก ทั้งนี้ ให้ทาํ บันทึกตามแบบ สว.
๒ นี้ เป็ น ๒ ฉบับ มอบให้ผูถ้ ูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ
และให้ผถู ้ ูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบไว้เป็ นหลักฐานด้วย
๒. ในกรณี ที่ส่งบันทึกตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรั บไปให้ผูถ้ ูกกล่าวหา
ให้ ก รรมการสอบสวนลงลายมื อ ชื่ อ ในบัน ทึ กไม่ น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมดและให้ทาํ บันทึ กตามแบบ สว.๒ เป็ น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการ
สอบสวน ๑ ฉบับ ส่ งให้ผถู ้ ูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพื่อให้ผถู้ ูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้
ผูถ้ ู กกล่าวหาลงลายมื อชื่ อและวันเดื อนปี ที่ รับทราบส่ งกลับคื น มารวมไว้ในสํานวนการ
สอบสวน ๑ ฉบับ
๓. ในกรณี ที่ ผู้ถู ก กล่ า วหาให้ ถ้อ ยคํา รั บ สารภาพว่ า ได้ ก ระทํา การตามที่ ถู ก กล่ า วหาให้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว
เป็ นความผิดวินัยกรณี ใด หากผูถ้ ูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพให้บนั ทึกถ้อยคํา
รับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่ งการกระทําไว้ดว้ ย
๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก

แบบ สว.๓
บันทึกการแจ้ งและรับทราบข้ อกล่ าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ทีส่ นับสนุนข้ อกล่าวหา ตามข้ อ ๑๘
เรื่ อง การสอบสวน……(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา) ……ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
-----------------------------------------------------------------------------------------วันที่…..เดือน………………….พ.ศ………
ตามที่ ค ณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ ง……......(ชื่ อ ส่ ว นราชการที่ อ อกคําสั่ ง)…..…..
ที่ …./.…..ลงวัน ที่ …..เดื อ น……….พ.ศ…… เรื่ องแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน ได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหา
ให้……………..………(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)………ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๑๗ ลงวันที่….. เดือน..……..พ.ศ…….. นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับข้อกล่ าวหาเสร็ จแล้ว
จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ ดังนี้
๑. ข้อกล่าวหา
………………..(ข้อกล่าวหาซึ่ งปรากฏหลักฐานว่ากรณี ใดเป็ นความผิดวินัยฐานใดตาม
มาตราใด)………….………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
๒. สรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
……………….(สรุ ปพยานหลักฐานที่ สนับสนุ นข้อกล่าวหาเท่ าที่ มีให้ทราบโดยระบุ วนั
เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลกั ษณะเป็ นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)……………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………….)
ฯลฯ
ฯลฯ
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………….)

ข้ า พเจ้ า ………(ชื่ อ ผู ้ ถู ก กล่ า วหา)………..ได้ รั บ ทราบข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป
พยานหลักฐานที่ สนับสนุ น ข้อกล่ าวหา และได้รับบัน ทึ กนี้ ๑ ฉบับ ไว้แล้ว เมื่ อวันที่ ……เดื อน…………….
พ.ศ…………
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูถ้ ูกกล่าวหา
(…………………………….)
หมายเหตุ
๑. การประชุ มเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่ สนับสนุ นข้อกล่าวหาตาม
ข้อ ๑๘ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อใน
บันทึกนี้
๒. ในกรณี ที่เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหามาเพื่อชี้ แจงข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่ สนับสนุ น
ข้อกล่าวหาให้ทราบ ให้ทาํ บันทึกตามแบบ สว.๓ นี้ เป็ น ๒ ฉบับ มอบให้ผูถ้ ูกกล่าวหา
๑ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผูถ้ ูก กล่าวหาลงลายมื อชื่ อและ
วันเดือนปี ที่รับทราบไว้เป็ นหลักฐานด้วย
๓. ในกรณี ส่งบันทึ กตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรับไปให้ผูถ้ ูกกล่ าวหา
ให้ทาํ บันทึกตามแบบ สว.๓ นี้ เป็ น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการ สอบสวน ๑ ฉบับ
ส่ งให้ผูถ้ ูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพื่อให้ผูถ้ ูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผูถ้ ูกกล่าวหาลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบส่ งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ
๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก

แบบ สว.๔
บันทึกถ้ อยคําของผู้ถูกกล่าวหา
เรื่ อง การสอบสวน……(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)…………ซึ่ งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
-----------------------------------------------------------------------------------------สอบสวนที่…………………………..
วันที่…..เดือน………………….พ.ศ………
ข้ า พ เจ้ า …………(ชื่ อ ผู ้ ถู ก ก ล่ า ว ห า )……….อ า ยุ …...ปี สั ญ ช า ติ ………….
ศาสนา.…………...อาชี พ ……………..อยู่ บ้ า นเลขที่ …….ตรอก/ซอย…………....ถนน………………….
แขวง/ตําบล………………… เขต/อําเภอ……………. จังหวัด……………….โทรศัพท์…………………….
ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ ท ร า บ แ ล้ ว ว่ า ข้ า พ เ จ้ า เ ป็ น ผู ้ ถู ก ก ล่ า ว ห า ใ น
เรื่ อง……………………………………..(เรื่ องที่ กล่าวหา)………………..ตามคําสั่ง …………(ชื่ อส่ วนราชการ
ที่ ออกคําสั่ง)….. ที่ …./……..ลงวัน ที่ …… เดื อ น…………พ.ศ. ……. เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคําตามความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้
……………..……………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรั บรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิ ได้กระทําการล่ อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรื อ
กระทําการใด เพื่อจูงใจให้ขา้ พเจ้าให้ถอ้ ยคําอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึก
ถ้อยคําเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็ นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูถ้ ูกกล่าวหา
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูบ้ นั ทึกถ้อยคํา
(…………………………….)

ข้าพเจ้าขอรั บรองว่า ……(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)………..ได้ให้ ถอ้ ยคําและลงลายมื อชื่ อต่ อหน้า
ข้าพเจ้า
…………(ลายมือชื่อ)…………
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)…………
(…………………………….)
ฯลฯ
ฯลฯ
…………(ลายมือชื่อ)…………
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)…………
(…………………………….)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
๑. ให้ใช้แบบ สว.๔ นี้ ได้ท้ งั บันทึ กถ้อยคําของผูถ้ ูกกล่ าวหาตามข้อ ๑๗ วรรคสาม และ
วรรคสี่ ข้อ ๑๘ วรรคสี่ และข้อ ๒๓
๒. ในกรณี ที่ผูถ้ ูกกล่าวหาให้ถอ้ ยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา ให้บนั ทึ ก
ถ้อยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่ งการกระทําไว้
ด้วย
๓. การสอบสวนปากคําผู ้ถู ก กล่ าวหาต้อ งมี ก รรมการสอบสวนร่ วมสอบสวนไม่ น้อ ยกว่า
กึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้ ก รรมการสอบสวนดังกล่ าวลง
ลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วย
๔. ถ้า ผู้บั น ทึ ก ถ้ อ ยคํา เป็ นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรื อผู้ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ให้ผบู ้ นั ทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบ้ นั ทึกถ้อยคําและผูร้ ับรองการให้ถอ้ ยคํา
๕. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก

แบบ สว.๕
บันทึกถ้ อยคําพยานของฝ่ ายกล่าวหา/ฝ่ ายผู้ถูกกล่าวหา
เรื่ อง การสอบสวน……(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)……ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
-----------------------------------------------------------------------------------------สอบสวนที่…………………………..
วันที่…..เดือน………………….พ.ศ………
ข้ า พ เจ้ า ………(ชื่ อ พ ย า น )……...อ า ยุ ……ปี สั ญ ช า ติ ………ศ า ส น า ...…....
อาชี พ …………... (ระบุ ให้ชัดเจนว่าประกอบอาชี พ อะไร ที่ ใด ถ้าเป็ นข้าราชการให้ ระบุตาํ แหน่ ง และสังกัด
ด้วย)………..………… อยู่บ้านเลขที่ ….…...ตรอก/ซอย……...ถนน…………….แขวง/ตําบล…………..…
เขต/อําเภอ………….…..…. จังหวัด……………………….โทรศัพท์……………………….
คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็ นพยานในเรื่ อง…….…..(ชื่อผูถ้ ูก
กล่ า วหา)…………..ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทํา ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ตามคํา สั่ ง ……..(ชื่ อ ส่ ว นราชการที่ อ อก
คําสั่ง)…….. ที่ …/…….. ลงวัน ที่ …… เดื อ น………….. พ.ศ…….. เรื่ อ ง แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้
ถ้อยคําอันเป็ นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็ นความผิดตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคําตามความสัตย์จริ งดังต่อไปนี้
……………..……………………………………………………………………………………
..……………….……………………………………………………………………………………………………
….………….……………………………………………………………………………………………………….
……………….………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สญั ญา หรื อกระทําการใด เพื่อจูงใจ
ให้ ข้า พเจ้า ให้ ถ้อ ยคํา อย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟั งบัน ทึ ก ถ้อ ยคําที่ อ่ า นให้ ฟั ง/ได้อ่ า นบัน ทึ ก ถ้อ ยคํา เองแล้ว
ขอรับรองว่าเป็ นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน
…………(ลายมือชื่อ)………… พยาน
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูบ้ นั ทึกถ้อยคํา
(…………………………….)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ….…(ชื่อพยาน)………ได้ให้ถอ้ ยคําและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

…………(ลายมือชื่อ)…………
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)…………
(…………………………….)
ฯลฯ
ฯลฯ
…………(ลายมือชื่อ)…………
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)…………
(…………………………….)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
๑. ให้ใช้แบบ สว.๕ ได้ท้ งั การบันทึ กถ้อยคําผูก้ ล่าวหาและบุ คคลอื่ นซึ่ งมาให้ถ้อยคําเป็ น
พยาน
๒. การสอบสวนปากคําพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่ วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรอง
ไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วย
๓. ถ้าผู ้บัน ทึ ก ถ้อ ยคําเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรื อ ผู ้ช่ ว ยเลขานุ ก าร ให้
ผูบ้ นั ทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบ้ นั ทึกถ้อยคําและผูร้ ับรองการให้ถอ้ ยคํา
๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก

แบบ สว.๖
รายงานการสอบสวน
วันที่…….. เดือน………..….. พ.ศ………
เรื่ อง
เรี ยน

การสอบสวน…….(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)……….. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
…………(ผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)……………

ตามที่ ไ ด้ มี ค ํา สั่ ง ……...(ชื่ อ ส่ วนราชการที่ อ อกคํา สั่ ง )…………... ที่ .…./………….ลง
วัน ที่ ….. เดื อ น………..พ.ศ……. เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน เพื่ อ สอบสวน …...….(ชื่ อ ผู้ถู ก
กล่ าวหา)…....….. ซึ่ งถู ก กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ในเรื่ อ ง ………………(เรื่ องที่ กล่ าวหา ถ้า
กล่าวหาหลายเรื่ องให้ระบุทุกเรื่ อง)…….. นั้น
ประธานกรรมการสอบสวนได้รับ ทราบคําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่ าวเมื่ อ
วัน ที่ ……เดื อ น…………… พ.ศ…… และคณะกรรมการสอบสวนได้ส อบสวนตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่
กําหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ….. เสร็ จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้
๑. มูลกรณี เรื่ องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก………………..(มีผูร้ ้องเรี ยนหรื อมีผูร้ ายงานว่าอย่างไร
ใ น ก ร ณี ที่ ไ ด้ มี ก า ร สื บ ส ว น ห รื อ ส อ บ ส ว น ไ ด้ ค ว า ม ป ร ะ ก า ร ใ ด ใ ห้ ร ะ บุ ไ ว้
ด้วย)………………..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………
๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แ จ้งและอธิ บ ายข้อ กล่ า วหาที่ ป รากฏตามเรื่ อ งที่ ก ล่ าวหา
ให้…….(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)……….ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบแล้ว โดย….….(แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผถู ้ ูกกล่าวหา
ทราบว่าได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร และได้แจ้งโดยวิธีใด)……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
๓. ……….(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)………ผูถ้ ูกล่าวหาได้ให้ถอ้ ยคําในเบื้องต้นว่า……….(ถ้อยคํา
ในเบื้องต้นว่าอย่างไร หรื อไม่ ได้ให้ถอ้ ยคําในเบื้องต้นด้วยเหตุผลอย่างไร)……………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….…………………
๔. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ กล่ าวหาได้ค วาม
ว่า…....(อธิ บายว่าได้ความอย่างไร ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ ๒๔ หรื องด
การสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๒๕ ให้ระบุพยานที่ ไม่สอบสวนหรื อพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ดว้ ย)……………………………………..……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….……………….

๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้……….(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)………..ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่
สนับสนุ นข้อกล่าวหา ลงวันที่……เดือน………… พ.ศ………โดย…………….(อธิ บายการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา)…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
๖. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาที่ จะยื่นคําชี้ แจงแก้ขอ้ กล่าวหาหรื อให้
ถ้อยคํา หรื อขอนําสื บ แก้ข้อ กล่ าวหาแล้ว ……..(ชื่ อ ผูถ้ ู ก กล่ าวหา)…….……… ผูถ้ ู ก กล่ าวหาได้ช้ ี แ จงแก้ข้อ
กล่าวหา/ให้ถอ้ ยคํา/นําสื บแก้ขอ้ กล่าวหาว่า…………… (รายละเอียดเกี่ยวกับคําชี้ แจงแก้ขอ้ กล่าวหา หรื อการให้
ถ้อยคํา หรื อการนําสื บแก้ขอ้ กล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณี ที่ไม่ได้ดาํ เนิ นการดังกล่าวเนื่ องจากเหตุผลอย่างไร
และได้นาํ สื บแก้ขอ้ กล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐาน ซึ่ งคณะกรรมการสอบสวนได้ดาํ เนิ นการสอบสวนตามคําขอ
ของผูถ้ ูกกล่ าวหาได้ความสรุ ปว่าอย่างไร หรื อไม่ ได้มีการนําสื บ แก้ข้อกล่ าวหาด้วยเหตุ ผลอย่างไร ในกรณี ที่
คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใด ตามข้อ ๒๔ หรื องดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๒๕ ให้
ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรื อพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้นพร้อมทั้งเหตุผลไว้ดว้ ย และในกรณี ที่ผูถ้ ูกกล่าวหา
ให้ถอ้ ยคํารับสารภาพ ให้บนั ทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ดว้ ย………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………
๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว เห็นว่า…………...(สรุ ปข้อเท็จจริ ง
ที่ ไ ด้จ ากการสอบสวน กําหนดประเด็ น และวินิ จ ฉั ย เปรี ย บเที ย บพยานหลัก ฐานที่ ส นับ สนุ น ข้อ กล่ า วหากับ
พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาว่าจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรื อไม่ เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร และผู้
ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างไร หรื อไม่ ถ้าผิด เป็ นความผิดวินัยกรณี ใดตามมาตราใด และควรได้รับโทษ
สถานใด หรื อถ้าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หากให้รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ ราชการหรื อไม่ อย่างไร
หรื อไม่ได้ความแน่ชดั ว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงที่จะถูกลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก แต่มีมลทิน
หรื อมัวหมองในกรณี ที่ถูกสอบสวนนั้นหรื อไม่ อย่างไร…………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
…………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………….)
ฯลฯ
ฯลฯ
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ

(…………………………….)
…………ลายมือชื่อ………… ผูช้ ่วยเลขานุการ
(…………………………….)
หมายเหตุ
๑. การประชุ มพิจารณาลงมติ ตามข้อ ๓๑ ต้องมี กรรมการสอบสวนมาประชุ มไม่น้อยกว่า
สามคน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการ
สอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่ อในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็ นแย้ง
ให้ทาํ ความเห็นแย้งแนบไว้กบั รายงานการสอบสวน
๒. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก

