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°Æ °.µ√.
«à“¥â«¬°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“

æ.». ÚıÙ˜

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÒ (Ú) ¡“µ√“ ¯˜ «√√§Àπ÷Ëß ·≈–¡“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¡§√—Èß∑’Ë Ò/ÚıÙ˜ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬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◊ËÕ„Àâ‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–¬ÿµ‘∏√√¡ °“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“¢â“√“™°“√µ”√«®´÷Ëß∂Ÿ°°≈à“«À“

«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ßµ“¡¡“µ√“ ¯ˆ «√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ¡’°√≥’∂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”·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¬°÷ËßÀπ÷Ëß ‚¥¬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√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡µ“¡À≈—° Ÿµ√°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬ À√◊ÕºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å

¥â“π°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬Õ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π

‡¡◊ËÕ¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ 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“ ™◊ËÕ·≈–µ”·Àπàß¢ÕßºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ‡≈¢“πÿ°“√·≈–ºŸâ™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§” —Ëß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫‚¥¬‡√Á« ‚¥¬„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–«—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≈ßºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‰¡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◊ËÕ· «ßÀ“§«“¡®√‘ß„π‡√◊ËÕß∑’Ë°≈à“«À“·≈–¥Ÿ·≈„Àâ∫—ß‡°‘¥§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡µ≈Õ¥°√–∫«π°“√

 Õ∫ «π

¢âÕ ˘ „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π√«∫√«¡ª√–«—µ‘·≈–§«“¡ª√–æƒµ‘¢ÕßºŸâ∂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◊Ëπ‡¢â“√à«¡∑”°“√ Õ∫ «π

¢âÕ ÒÚ ‡¡◊ËÕª√–∏“π°√√¡°“√‰¥â√—∫‡√◊ËÕßµ“¡¢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¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß

¢Õß®”π«π°√√¡°“√ Õ∫ «π∑—ÈßÀ¡¥®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡ ‡«âπ·µà°“√ª√–™ÿ¡µ“¡¢âÕ Ò¯ ·≈–¢âÕ ÛÒ

µâÕß¡’°√√¡°“√ Õ∫ «π¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡§π·≈–‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π°√√¡°“√ Õ∫ «π

∑—ÈßÀ¡¥

°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµâÕß¡’ª√–∏“π°√√¡°“√Õ¬Ÿà√à«¡ª√–™ÿ¡¥â«¬ ·µà„π°√≥’®”‡ªìπ

∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à “¡“√∂‡¢â“ª√–™ÿ¡‰¥â „Àâ°√√¡°“√∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë·∑π
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°“√≈ß¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™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÷Ëß „ÀâºŸâπ—Èπ√“¬ß“πµàÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ 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∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√‰¥â√—∫∑√“∫§” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√

 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∑’ËºŸâ∂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 —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∑√“∫ ·≈–„ÀâºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√

 Õ∫ «πµ‘¥µ“¡‡√àß√—¥°“√ Õ∫ «πµàÕ‰ª



Àπâ“ 41
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë ˜ı °

¢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°√–∑”°“√„¥ ‡¡◊ËÕ„¥ Õ¬à“ß‰√ ·≈–„Àâ·®âß¥â«¬«à“ºŸâ∂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◊ËÕ¡Õ∫„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“Àπ÷Ëß©∫—∫ ‡°Á∫‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «πÀπ÷Ëß©∫—∫·≈–„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“

≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫‰«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‘¥

‡¡◊ËÕ‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∂“¡ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“«à“

‰¥â°√–∑”°“√µ“¡∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

„π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“„Àâ∂âÕ¬§”√—∫ “√¿“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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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë ˜ı °

„π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡“·≈â«·µà‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“ À√◊Õ‰¡à¡“√—∫∑√“∫

¢âÕ°≈à“«À“ „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π àß∫—π∑÷°¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫  «.Ú ∑“ß‰ª√…≥’¬å≈ß∑–‡∫’¬π

µÕ∫√—∫‰ª„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ≥ ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ÷́Ëßª√“°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◊ËÕ‡°Á∫‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «πÀπ÷Ëß©∫—∫  àß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ Õß©∫—∫‚¥¬„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‡°Á∫‰«âÀπ÷Ëß©∫—∫

·≈–„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–«—π‡¥◊Õπªï∑’Ë√—∫∑√“∫ àß°≈—∫§◊π¡“√«¡‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «π

Àπ÷Ëß©∫—∫ ‡¡◊ËÕ≈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◊ËÕæ‘®“√≥“«à“¡’æ¬“πÀ≈—°∞“π„¥ π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¥â°√–∑”°“√„¥ ‡¡◊ËÕ„¥ 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‘Àπâ“∑’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◊ËÕ¡Õ∫„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“Àπ÷Ëß©∫—∫

‡°Á∫‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «πÀπ÷Ëß©∫—∫ ·≈–„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–«—π‡¥◊Õπªï∑’Ë√—∫∑√“∫

‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π¥â«¬

‡¡◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§ Õß·≈–«√√§ “¡·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π∂“¡ºŸâ∂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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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë ˜ı °

 ‘∫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«

‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ 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 àß∫—π∑÷°¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫

 «. Û ∑“ß‰ª√…≥’¬å≈ß∑–‡∫’¬πµÕ∫√—∫‰ª„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ≥ ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“´÷Ëßª√“°Øµ“¡À≈—°∞“π

¢Õß∑“ß√“™°“√ À√◊Õ ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·®âß„Àâ∑√“∫ æ√âÕ¡∑—Èß¡’Àπ—ß ◊Õ¢Õ„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“™’È·®ß

π—¥¡“„Àâ∂âÕ¬§”·≈–π” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“ °“√·®âß„π°√≥’π’È „Àâ∑”∫—π∑÷°¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫  «. Û

‡ªìπ “¡©∫—∫ ‡æ◊ËÕ‡°Á∫‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «πÀπ÷Ëß©∫—∫  àß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ Õß©∫—∫ ‚¥¬„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“

‡°Á∫‰«âÀπ÷Ëß©∫—∫ ·≈–„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–«—π‡¥◊Õπªï∑’Ë√—∫∑√“∫ àß°≈—∫§◊π¡“√«¡‰«â„π ”π«π

°“√ Õ∫ «πÀπ÷Ëß©∫—∫ ‡¡◊ËÕ≈à«ßæâπ ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“« ·¡â®–‰¡à‰¥â√—∫·∫∫  «. Û

§◊π À√◊Õ‰¡à‰¥â√—∫§”™’È·®ß®“°ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ À√◊ÕºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¡à¡“„Àâ∂âÕ¬§”µ“¡π—¥ „Àâ∂◊Õ«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“

‰¥â√—∫∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“·≈â« ·≈–‰¡àª√– ß§å∑’Ë®–·°â¢âÕ°≈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˘ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ 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—Èπ

‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“„Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π¥—ß°≈à“«

„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫ ·≈–„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑’Ë®–„Àâ∂âÕ¬§”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“°§”ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·≈–æ¬“π µâÕß¡’°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß

¢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“°§”ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·≈–æ¬“π Àâ“¡¡‘„Àâ°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸâ„¥°√–∑”°“√

≈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“°§”ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·≈–æ¬“π „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡√’¬°ºŸấ ÷Ëß®–∂Ÿ°

 Õ∫ª“°§”‡¢â“¡“„π∑’Ë Õ∫ «π§√“«≈–Àπ÷Ëß§π Àâ“¡¡‘„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊ËπÕ¬Ÿà„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∑÷°∂âÕ¬§”¡’ “√– ”§—≠µ“¡·∫∫  «. Ù

À√◊Õ·∫∫  «. ı ∑’Ë °.µ√. °”Àπ¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‡¡◊ËÕ‰¥â∫—π∑÷°∂âÕ¬§”‡ √Á®·≈â« „ÀâÕà“π„ÀâºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”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™◊ËÕ√—∫√Õß‰«â„π∫—π∑÷°∂âÕ¬§”π—Èπ¥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∫ «πºŸâ√à«¡ Õ∫ «πÕ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π°—∫ºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”

≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°”°—∫‰«â∑ÿ°·Ààß∑’Ë¢’¥¶à“À√◊Õµ°‡µ‘¡

„π°√≥’∑’ËºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”À√◊ÕºŸâ‡¢â“√à«¡øíßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß∑’ËÕ¬Ÿà„π∑’Ë ◊∫ «π‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„Àâ∫—π∑÷°

‡Àµÿπ—Èπ‰«â„π∫—π∑÷°∂âÕ¬§”π—Èπ ·≈–„Àâ°√√¡°“√ Õ∫ «π∑ÿ°§π∑’Ë√à«¡ Õ∫ «π≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫√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°√≥’∑’Ëæ¬“π¡“·µà‰¡à„Àâ∂âÕ¬§”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´÷ËßÕ¬Ÿàµà“ß∑âÕß∑’Ëª√–∏“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‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ „π‡√◊ËÕßÕ◊ËππÕ°®“°∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π§” —Ëß

·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π „Àâª√–∏“π°√√¡°“√√“¬ß“π‰ª¬—ßºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ 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”√«®ºŸâÕ◊Ëπ«à“¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”°“√

„π‡√◊ËÕß∑’Ë∑”°“√ Õ∫ «ππ—Èπ¥â«¬ „Àâ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πæ‘®“√≥“„π‡∫◊ÈÕßµâπ«à“¢â“√“™°“√µ”√«®ºŸâπ—Èπ

¡’ 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—ÈπÕ¬Ÿà¥â«¬ „Àâª√–∏“π°√√¡°“√√“¬ß“π‰ª¬—ßºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“

¥”‡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‘Àπâ“∑’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“ºŸâ∂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 —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫
§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡¢âÕ Û˘ ¢âÕ Ù ¢âÕ ÙÒ ·≈–¢âÕ ÙÚ ·≈–„ÀâºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π àß‡√◊ËÕß

„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°√≥’¡’ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∫“ß§πÀ√◊Õ∑—ÈßÀ¡¥‰ªÕ¬ŸàπÕ°∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
 Õ∫ «π „π°√≥’‡™àππ’È ‡¡◊ËÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ 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‘¥—ßπ’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“ºŸâ∂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 ‡¡◊ËÕ‰¥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‰√

‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â∑”√“¬ß“π°“√ Õ∫ «π·≈â« „Àâ‡ πÕ ”π«π°“√ Õ∫ «πæ√âÕ¡∑—Èß

 “√∫“≠µàÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ —Ëß°“√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« „ÀâºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß

§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πµ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß ”π«π°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ Û˘ ¢âÕ Ù ¢âÕ ÙÒ

·≈–¢âÕ ÙÚ

¢âÕ ÛÙ „π°√≥’∑’ËºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ 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°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕ∑”°“√ Õ∫ «π¢â“√“™°“√

µ”√«®ºŸâ„¥µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ·≈–º≈°“√ Õ∫ «πª√“°Ø«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˜Ú ¥”‡π‘π°“√ —Ëß°“√µ“¡º≈°“√ Õ∫ «π‚¥¬‰¡àµâÕß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π

À√◊Õ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π„À¡à ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß·®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« ∑—Èßπ’È

µâÕß‰¡à‡°‘π Õß√âÕ¬ ’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫ ”π«π ‡«âπ·µà¡’‡Àµÿ®”‡ªìπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫ °.µ√.

´÷Ëß∑”„Àâ°“√æ‘®“√≥“‰¡à·≈â«‡ √Á®¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“« °Á„Àâ¢¬“¬√–¬–‡«≈“‰¥âÕ’°‰¡à‡°‘π Õß§√—Èß

‚¥¬·µà≈–§√—Èß®–µâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—π „π°“√π’ÈÀ“°¬—ßæ‘®“√≥“‰¡à·≈â«‡ √Á®„Àâ¢â“√“™°“√µ”√«® ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“

°≈—∫§◊π Ÿà∞“π–‡¥‘¡·≈–„Àâ∂◊Õ«à“‰¡à‡ªìπºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß∂Ÿ° Õ∫ «ππ—∫·µà«—π§√∫°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«®π°«à“

°“√æ‘®“√≥“ —Ëß°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ®–‡ √Á® ‘Èπ·≈–¡’§” —Ëß
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°√≥’ºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ˜Ú (Ú) (Û) ·≈– (Ù) ®– —Ëß≈ß‚∑…ª≈¥ÕÕ°À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°

√“™°“√·°àºŸŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®¥—ß°≈à“« àß‡√◊ËÕß„Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß°“√æ‘®“√≥“

 —Ëß≈ß‚∑…∑’Ë‰¥â·µàßµ—Èß¢÷Èπµ“¡¡“µ√“ ˘ «√√§ Õß ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß‡ πÕ ∑—Èßπ’È ºŸâ¡’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„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“

∑√“∫·≈–„Àâ‚Õ°“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑’Ë®–™’È·®ß·°â¢âÕ°≈à“«À“µ“¡¢âÕ Ò¯ ·≈â«‡∑à“π—Èπ À“°ºŸâ¡’Õ”π“®‡ÀÁπ«à“

æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ëª√“°Ø„π ”π«π°“√ Õ∫ «ππÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’Ë‰¥â¡’°“√ √ÿª„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫‰«â·≈â«

 “¡“√∂√—∫øíß≈ß‚∑…ºŸâ∂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˜ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡’ ‘∑∏‘§—¥§â“πºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ 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 —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√

 Õ∫ «π „Àâ¬◊ËπµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡Àπ◊ÕºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢÷Èπ‰ªÀπ÷Ëß™—Èπ ∂â“π“¬°√—∞¡πµ√’

‡ªìπºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π „Àâ¬◊ËπµàÕ °.µ√. °“√§—¥§â“π°√√¡°“√ Õ∫ «π„Àâ¬◊ËπµàÕºŸâ —Ëß

·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π ∑—Èßπ’È ¿“¬„π‡®Á¥«—ππ—∫·µà«—π√—∫∑√“∫§” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ 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 ºŸâ∑’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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ºŸâ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“µ“¡¢âÕ ÛÛ ¢âÕ ÛÙ ¢âÕ Ûı ·≈–°“√æ‘®“√≥“ —Ëß°“√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 —Ëß„ÀâºŸâ∂Ÿ°§—¥§â“π æâπ®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√ Õ∫ «π ∂â“‡ÀÁπ«à“°“√§—¥§â“π

‰¡à¡’‡Àµÿº≈∑’Ë®–√—∫øíß‰¥â „Àâ —Ëß¬°§”§—¥§â“ππ—Èπ °“√ —Ëß¬°§”§—¥§â“π„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥ „π°“√æ‘®“√≥“°“√§—¥§â“π

„Àâ· ¥ß‡Àµÿº≈„π°“√æ‘®“√≥“ —Ëß°“√‰«â¥â«¬ æ√âÕ¡∑—Èß·®âß„ÀâºŸâ§—¥§â“π∑√“∫·≈â« àß‡√◊ËÕß„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“ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°§—¥§â“πæâπ®“°°“√‡ªìπºŸâ¡’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 —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√

 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

ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“´÷Ëß‰¥â¬◊Ëπ§”™’È·®ßÀ√◊Õ„Àâ∂âÕ¬§”·°â¢âÕ°≈à“«À“‰«â·≈â« Õ“®¬◊Ëπ§”™’È·®ß À√◊Õ¢Õ„Àâ

∂âÕ¬§” À√◊Õπ” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µàÕ§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π°àÕπ°“√ Õ∫ «π·≈â«‡ √Á®

À“°§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ«à“¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√°Á„Àâ√—∫‰«âæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª

‡¡◊ËÕ°“√ Õ∫ «π·≈â«‡ √Á®·≈–¬—ßÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¢ÕßºŸâ —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ 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—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πÀ√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ¡’Õ”π“®√—∫§”™’È·®ßπ—Èπ√«¡‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «π

‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

„π°“√ Õ∫ «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“®–π”∑π“¬§«“¡À√◊Õ∑’Ëª√÷°…“¢Õßµπ®”π«π‰¡à‡°‘π

Àπ÷Ëß§π‡¢â“√à«¡øíß°“√ Õ∫ «π°Á‰¥â ∑π“¬§«“¡À√◊Õ∑’Ëª√÷°…“∑’Ë‡¢â“√à«¡øíß°“√ Õ∫ «ππ—Èπ®–„Àâ∂âÕ¬§”

·∑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°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“°“√ Õ∫ «πµÕπ„¥∑”‰¡à∂Ÿ°µâÕß „Àâ°“√ Õ∫ «πµÕππ—Èπ‡ ’¬‰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„ÀâºŸâ¡’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°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¡à‡√’¬°ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡“√—∫∑√“∫¢âÕ°≈à“«À“

·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“ À√◊Õ‰¡à àß∫—π∑÷°°“√·®âß¢âÕ°≈à“«À“·≈– √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π

∑’Ë π—∫ πÿπ¢âÕ°≈à“«À“∑“ß‰ª√…≥’¬å≈ß∑–‡∫’¬πµÕ∫√—∫‰ª„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ À√◊Õ‰¡à¡’Àπ—ß ◊Õ¢Õ„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“

™’È·®ß À√◊Õπ—¥¡“„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õπ” ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“µ“¡¢âÕ Ò¯ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ¯ˆ «√√§ Õß

¡“µ√“ ˘Ò «√√§ “¡ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ «√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’  —Ëß„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°√≥’∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®  —Ëß≈ß‚∑…ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰ªµ“¡∫∑¡“µ√“À√◊Õ∞“π§«“¡º‘¥∑’Ë·µ°µà“ß®“°∑’Ë

§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‰¥â·®âß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫ ·µà°“√ Õ∫ «π¢Õß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «πºŸâ∂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—Èπ‡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“–°“≈
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แบบ สว.๑ 

 
คาํสั่ง……(ช่ือส่วนราชการท่ีออกคาํสั่ง)…... 
ท่ี ……/…….. (เลขปีพุทธศกัราชท่ีออกคาํสั่ง) 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
------------------------- 

ดว้ย…………………(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)………….ตาํแหน่ง………………….………………มี
กรณีถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง โดย………………..(ระบุเร่ืองท่ีกล่าวหาย่อ ๆ พอให้ผูถู้กกล่าวหา
เข้าใจได้ หากมีเร่ืองกล่าวหาหลายเร่ืองให้ระบุทุกเร่ือง)..………….เหตุเกิดเม่ือ…….….(ระบุวนั เวลา และ
สถานท่ีเกิดเหตุ)………..……. 

อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๖ จึงแต่งตั้ ง 
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือทาํการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาในเร่ืองดงักล่าว ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

๑. ……….(ช่ือและตาํแหน่ง) ………. เป็นประธานกรรมการ 
๒. ……….(ช่ือและตาํแหน่ง) ………. เป็นกรรมการ 
๓. ……….(ช่ือและตาํแหน่ง) ………. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กาํหนดในกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ……… ให้แลว้เสร็จ แลว้เสนอสาํนวนการสอบสวนมาเพ่ือ
พิจารณาดาํเนินการต่อไป 

อน่ึง ถา้คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผูถู้กกล่าวหากระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง             
ในเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในคําสั่งน้ี หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตํารวจผู ้อ่ืนและ                   
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบ้ืองตน้แลว้เห็นวา่ขา้ราชการตาํรวจผูน้ั้นมีส่วนร่วมกระทาํการในเร่ืองท่ีสอบสวน
นั้นอยูด่ว้ยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

 
   สัง่  ณ  วนัท่ี…… เดือน ……………….. พ.ศ. …………….. 
 

ลงช่ือ…….(ลายมือช่ือผูอ้อกคาํสั่ง)……. 
        (………………………………….) 
         (ตาํแหน่ง )……………………….. 

 



  

หมายเหตุ   
๑.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู ้ถูกกล่าวหา   ให้ระบุยศ    ช่ือตัว   ช่ือสกุล    และ

ตาํแหน่งปัจจุบนัและขณะเกิดเหตุ 
๒. การระบุช่ือและตาํแหน่งของประธานกรรมการ  กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ  

และผูช่้วยเลขานุการ (ถา้มี) ใหร้ะบุยศ  ช่ือตวั  ช่ือสกุล  และตาํแหน่ง 
๓.  ในกรณีจาํเป็นจะให้มีผูช่้วยเลขานุการก็ได ้
๔.  ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้ห้ตดัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบ สว.๒ 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๗ 

 
เร่ือง    การสอบสวน.….…..(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)……...ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
     วนัท่ี…..เดือน…………..พ.ศ………….. 
คณะกรรมการสอบสวนตามคํา ส่ั ง ………(ช่ื อ ส่ วนราชการ ท่ีออกคําสั่ ง)………….

ท่ี…./…….. ลงวนัท่ี……เดือน………..พ.ศ……..เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน ได้แจง้และอธิบายข้อ
กล่าวหาให้………….(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)………..ผูถู้กกล่าวหาทราบ ดงัน้ี………………..………….(อธิบายขอ้
ก ล่าวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีก ล่าวหาให้ผู ้ ถูกก ล่าวหาทราบว่าผู ้ถู กก ล่าวหาได้กระทําการใด  เม่ือใด 
(อย่างไร)……………… ……………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผูถู้กกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนน้ี ผูถู้ก            
กล่าวหามีสิทธิท่ีจะได้รับแจง้สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหาและมีสิทธิท่ีจะให้ถอ้ยคาํหรือช้ีแจงแก ้         
ขอ้กล่าวหา ตลอดจนอา้งพยานหลกัฐานหรือนาํพยานหลกัฐานมาสืบแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย 

 
   …………(ลายมือช่ือ)…………    ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการ 
   (…………………………….) 
            ฯลฯ           ฯลฯ 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 
 
ขา้พเจา้………(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)………..ได้รับทราบขอ้กล่าวหาและไดรั้บบนัทึกน้ี ๑ ฉบบั           

ไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี ……เดือน…………….พ.ศ………… 
 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    ผูถู้กกล่าวหา 
   (…………………………….) 
 
 



  

หมายเหตุ  
๑.  ในกรณีท่ีเรียกผูถู้กกล่าวหามาเพ่ือช้ีแจงและอธิบายขอ้กล่าวหา  ตอ้งมีกรรมการสอบสวน

ร่วมแจง้และอธิบายขอ้กล่าวหาไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
และให้กรรมการสอบสวนดงักล่าวลงลายมือช่ือในบนัทึก ทั้งน้ีให้ทาํบนัทึกตามแบบ สว.
๒ น้ีเป็น ๒ ฉบบั มอบให้ผูถู้กกล่าวหา ๑ ฉบบั เก็บไวใ้นสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบบั 
และใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

๒.  ในกรณีท่ีส่งบนัทึกตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปให้ผูถู้กกล่าวหา             
ให้กรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือในบันทึกไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ
สอบสวนทั้ งหมดและให้ทาํบนัทึกตามแบบ สว.๒ เป็น ๓ ฉบับ เก็บไวใ้นสํานวนการ
สอบสวน ๑ ฉบบั ส่งให้ผูถู้กกล่าวหา ๒ ฉบบั เพื่อให้ผูถู้กกล่าวหาเก็บไว ้๑ ฉบบั และให้
ผูถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบส่งกลับคืนมารวมไวใ้นสํานวนการ
สอบสวน ๑ ฉบบั 

๓.  ในกรณี ท่ีผู ้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ี ถูกกล่าวหาให ้               
คณะกรรมการสอบสวนแจง้ให้ผูถู้กกล่าวหาทราบว่าการกระทาํตามท่ีถูกกล่าวหาดงักล่าว
เป็นความผิดวินัยกรณีใด หากผูถู้กกล่าวหายงัคงยืนยนัตามท่ีรับสารภาพให้บนัทึกถอ้ยคาํ
รับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถา้มี) และสาเหตุแห่งการกระทาํไวด้ว้ย 

๔.  ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้ห้ตดัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบ สว.๓ 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน 

ทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ ๑๘ 
 

เร่ือง การสอบสวน……(ช่ือผูถู้กกล่าวหา) ……ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

      
     วนัท่ี…..เดือน………………….พ.ศ……… 
ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนตามคาํสั่ง……......(ช่ือส่วนราชการท่ีออกคาํสั่ง)…..…..

ท่ี…./.…..ลงวัน ท่ี…..เดือน……….พ .ศ…… เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน  ได้แจ้งข้อกล่าวหา
ให้……………..………(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)………ผูถู้กกล่าวหาทราบตามบนัทึกการแจง้และรับทราบขอ้กล่าวหา 
ตามขอ้ ๑๗  ลงวนัท่ี….. เดือน..……..พ.ศ…….. นั้น 

บดัน้ี คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้กล่าวหาเสร็จแล้ว             
จึงแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ ดงัน้ี 

๑.  ขอ้กล่าวหา 
 ………………..(ขอ้กล่าวหาซ่ึงปรากฏหลกัฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยฐานใดตาม

มาตราใด)………….……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….
. 

๒.  สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา 
 ……………….(สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ทราบโดยระบุวนั 

เวลา สถานท่ี และการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการสนบัสนุนขอ้กล่าวหา)……………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….
. 

 
   …………(ลายมือช่ือ)…………    ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการ 
   (…………………………….) 
            ฯลฯ           ฯลฯ 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 



  

 
  ข้าพ เจ้า………(ช่ื อผู ้ ถู กก ล่ าวห า)………..ได้ รับทราบข้อก ล่ าวห าและส รุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกน้ี ๑ ฉบับ ไวแ้ล้ว เม่ือวนัท่ี ……เดือน…………….
พ.ศ………… 

 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    ผูถู้กกล่าวหา 
   (…………………………….) 

 
หมายเหตุ  

๑.  การประชุมเพื่อพิจารณาขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตาม           
ขอ้  ๑๘   ตอ้งมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดงักล่าวลงลายมือช่ือใน
บนัทึกน้ี 

๒.  ในกรณีท่ีเรียกผูถู้กกล่าวหามาเพ่ือช้ีแจงขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุน           
ขอ้กล่าวหาให้ทราบ ให้ทาํบนัทึกตามแบบ สว.๓ น้ี เป็น ๒ ฉบบั  มอบให้ผูถู้กกล่าวหา 
๑ ฉบับ เก็บไวใ้นสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผูถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและ              
วนัเดือนปีท่ีรับทราบไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

๓.  ในกรณีส่งบันทึกตามแบบ สว.๓  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปให้ผูถู้กกล่าวหา              
ให้ทาํบนัทึกตามแบบ สว.๓ น้ีเป็น ๓ ฉบบั เก็บไวใ้นสํานวนการ    สอบสวน ๑ ฉบบั 
ส่งให้ผูถู้กกล่าวหา ๒ ฉบบั เพื่อให้ผูถู้กกล่าวหาเก็บไว ้๑ ฉบบั และให้ผูถู้กกล่าวหาลง
ลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบส่งกลบัคืนมารวมไวใ้นสาํนวนการสอบสวน ๑ ฉบบั 

๔.  ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้ห้ตดัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบ สว.๔ 
บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา 

 
เร่ือง การสอบสวน……(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)…………ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

                  สอบสวนท่ี………………………….. 
     วนัท่ี…..เดือน………………….พ.ศ……… 
 
ข้ า พ เ จ้ า …………(ช่ื อ ผู ้ ถู ก ก ล่ า ว ห า )……….อ า ยุ …...ปี  สั ญ ช า ติ ………….

ศาสนา.…………...อาชีพ……………..อยู่บ้านเลขท่ี…….ตรอก/ซอย…………....ถนน………………….
แขวง/ตาํบล………………… เขต/อาํเภอ……………. จงัหวดั……………….โทรศพัท…์…………………. 

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
เร่ือง……………………………………..(เร่ืองท่ีกล่าวหา)………………..ตามคาํสั่ง …………(ช่ือส่วนราชการ
ท่ีออกคาํสั่ง)….. ท่ี…./……..ลงวนัท่ี…… เดือน…………พ.ศ. ……. เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน 
และขา้พเจา้ขอให้ถอ้ยคาํตามความสัตยจ์ริง ดงัต่อไปน้ี 

……………..…………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทาํการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือ
กระทาํการใด  เพื่อจูงใจให้ขา้พเจา้ให้ถอ้ยคาํอย่างใด ๆ และขา้พเจา้ไดฟั้งบนัทึกถอ้ยคาํท่ีอ่านให้ฟัง/ไดอ่้านบนัทึก
ถอ้ยคาํเองแลว้ ขอรับรองวา่เป็นบนัทึกถอ้ยคาํท่ีถูกตอ้งจึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้คณะกรรมการสอบสวน 

 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    ผูถู้กกล่าวหา 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    ผูบ้นัทึกถอ้ยคาํ 
   (…………………………….) 
 
 



  

ขา้พเจ้าขอรับรองว่า ……(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)………..ได้ให้ถอ้ยคาํและลงลายมือช่ือต่อหน้า
ขา้พเจา้ 

 
 
   …………(ลายมือช่ือ)…………    ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการ 
   (…………………………….) 
            ฯลฯ           ฯลฯ 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    ผูช่้วยเลขานุการ 
   (…………………………….) 

 
หมายเหตุ  

๑.  ให้ใช้แบบ สว.๔  น้ีได้ทั้ งบันทึกถอ้ยคาํของผูถู้กกล่าวหาตามข้อ ๑๗  วรรคสาม และ
วรรคส่ี ขอ้ ๑๘ วรรคส่ี และขอ้ ๒๓ 

๒.  ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาให้ถอ้ยคาํรับสารภาพว่าได้กระทาํการตามท่ีถูกกล่าวหา ให้บนัทึก
ถอ้ยคาํรับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถา้มี) และสาเหตุแห่งการกระทาํไว้
ดว้ย 

๓.  การสอบสวนปากคาํผู ้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่า               
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการสอบสวนทั้ งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลง
ลายมือช่ือรับรองไวใ้นบนัทึกถอ้ยคาํนั้นดว้ย 

๔.  ถ้าผู ้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู ้ช่วยเลขานุการ                     
ใหผู้บ้นัทึกถอ้ยคาํลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบ้นัทึกถอ้ยคาํและผูรั้บรองการให้ถอ้ยคาํ 

๕.  ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้ห้ตดัออก 
 
   
 
 
 
 



  

แบบ สว.๕ 
บันทึกถ้อยคําพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ ถูกกล่าวหา 

 
เร่ือง การสอบสวน……(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)……ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

                  สอบสวนท่ี………………………….. 
     วนัท่ี…..เดือน………………….พ.ศ……… 
 
ข้ า พ เจ้ า ………(ช่ื อ พ ย า น )……...อ า ยุ ……ปี  สั ญ ช า ติ ………ศ า ส น า ...…....

อาชีพ…………... (ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ท่ีใด ถา้เป็นข้าราชการให้ระบุตาํแหน่ง และสังกัด
ด้วย)………..………… อยู่บ้านเลขท่ี….…...ตรอก/ซอย……...ถนน…………….แขวง/ตาํบล…………..… 
เขต/อาํเภอ………….…..…. จงัหวดั……………………….โทรศพัท…์……………………. 

คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้ให้ขา้พเจา้ทราบวา่ ขา้พเจา้เป็นพยานในเร่ือง…….…..(ช่ือผูถู้ก
กล่าวหา)…………..ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามคําสั่ ง……..(ช่ือส่วนราชการท่ีออก
คาํสั่ง)…….. ท่ี…/…….. ลงวนัท่ี…… เดือน………….. พ.ศ……..  เร่ือง  แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน 
และไดแ้จง้ให้ขา้พเจา้ทราบดว้ยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้
ถอ้ยคาํอนัเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยคาํตามความสตัยจ์ริงดงัต่อไปน้ี 
……………..……………………………………………………………………………………

..……………….……………………………………………………………………………………………………
….………….………………………………………………………………………………………………………. 
……………….………………………………………………………………………………………………………
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ คณะกรรมการสอบสวนมิไดก้ระทาํการล่อลวง ขู่เขญ็ ให้สญัญา หรือกระทาํการใด  เพื่อจูงใจ
ให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําท่ีอ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยคําเองแล้ว         
ขอรับรองวา่เป็นบนัทึกถอ้ยคาํท่ีถูกตอ้งจึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้คณะกรรมการสอบสวน 

 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    พยาน 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    ผูบ้นัทึกถอ้ยคาํ 
   (…………………………….) 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ….…(ช่ือพยาน)………ไดใ้ห้ถอ้ยคาํและลงลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้ 



  

 
 
   …………(ลายมือช่ือ)…………    ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการ 
   (…………………………….) 
            ฯลฯ           ฯลฯ 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    ผูช่้วยเลขานุการ 
   (…………………………….) 

หมายเหตุ  
๑.  ให้ใช้แบบ  สว.๕ ได้ทั้ งการบันทึกถ้อยคาํผูก้ล่าวหาและบุคคลอ่ืนซ่ึงมาให้ถ้อยคาํเป็น

พยาน 
๒.  การสอบสวนปากคาํพยานตอ้งมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดงักล่าวลงลายมือช่ือรับรอง
ไวใ้นบนัทึกถอ้ยคาํนั้นดว้ย 

๓.  ถ้าผู ้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู ้ช่วยเลขานุการ ให ้          
ผูบ้นัทึกถอ้ยคาํลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบ้นัทึกถอ้ยคาํและผูรั้บรองการให้ถอ้ยคาํ 

๔.  ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้ห้ตดัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบ สว.๖ 
รายงานการสอบสวน 

 
            วนัท่ี…….. เดือน………..….. พ.ศ……… 
 

เร่ือง การสอบสวน…….(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)……….. ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
เรียน …………(ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)…………… 

 
ตามท่ีได้มีคําสั่ ง……...(ช่ือส่วนราชการท่ีออกคําสั่ ง)…………... ท่ี .…./………….ลง

วนัท่ี….. เดือน………..พ.ศ……. เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวน …...….(ช่ือผู ้ถูก
กล่าวหา)…....….. ซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเร่ือง ………………(เร่ืองท่ีกล่าวหา ถ้า
กล่าวหาหลายเร่ืองใหร้ะบุทุกเร่ือง)…….. นั้น 

ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเม่ือ               
วนัท่ี……เดือน…………… พ.ศ…… และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กาํหนดในกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ….. เสร็จแลว้ จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดงัต่อไปน้ี 

๑.  มูลกรณีเร่ืองน้ีปรากฏข้ึนเน่ืองจาก………………..(มีผูร้้องเรียนหรือมีผูร้ายงานว่าอยา่งไร 
ใ น ก ร ณี ท่ี 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
ดว้ย)………………..……………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

๒.  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกล่าวหา
ให้…….(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)……….ผูถู้กกล่าวหาทราบแลว้ โดย….….(แจง้และอธิบายขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหา
ทราบวา่ไดก้ระทาํการใด เม่ือใด อยา่งไร และไดแ้จง้โดยวิธีใด)…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

๓.  ……….(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)………ผูถู้กล่าวหาได้ให้ถอ้ยคาํในเบ้ืองตน้ว่า……….(ถอ้ยคาํ
ในเบ้ืองตน้ว่าอยา่งไร หรือไม่ ไดใ้ห้ถอ้ยคาํในเบ้ืองตน้ดว้ยเหตุผลอยา่งไร)………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

๔.  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาได้ความ
วา่…....(อธิบายวา่ไดค้วามอยา่งไร  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามขอ้ ๒๔  หรืองด
การสอบสวนพยานหลกัฐานใดตามขอ้ ๒๕  ให้ระบุพยานท่ีไม่สอบสวนหรือพยานหลกัฐานท่ีงดสอบสวนนั้น
พร้อมทั้งเหตุผลไวด้ว้ย)……………………………………..……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….………………. 



  

๕.  คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา
ให้……….(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)………..ผูถู้กกล่าวหาทราบตามบนัทึกการแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ี
สนับสนุนขอ้กล่าวหา ลงวนัท่ี……เดือน………… พ.ศ………โดย…………….(อธิบายการแจง้ขอ้กล่าวหาและ
สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา)………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

๖.  คณะกรรมการสอบสวนไดใ้ห้โอกาสผูถู้กกล่าวหาท่ีจะยื่นคาํช้ีแจงแก้ขอ้กล่าวหาหรือให้
ถ้อยคาํ  หรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว……..(ช่ือผูถู้กกล่าวหา)…….……… ผูถู้กกล่าวหาได้ช้ีแจงแก้ข้อ
กล่าวหา/ให้ถอ้ยคาํ/นาํสืบแกข้อ้กล่าวหาว่า…………… (รายละเอียดเก่ียวกบัคาํช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา หรือการให้
ถอ้ยคาํ หรือการนําสืบแก้ขอ้กล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณีท่ีไม่ไดด้าํเนินการดงักล่าวเน่ืองจากเหตุผลอย่างไร 
และไดน้าํสืบแก้ขอ้กล่าวหาโดยอา้งพยานหลกัฐาน ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไดด้าํเนินการสอบสวนตามคาํขอ
ของผูถู้กกล่าวหาได้ความสรุปว่าอย่างไร หรือไม่ ได้มีการนําสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีท่ี
คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใด ตามขอ้ ๒๔ หรืองดการสอบสวนพยานหลกัฐานใดตามขอ้ ๒๕ ให้
ระบุพยานท่ีไม่สอบสวนหรือพยานหลกัฐานท่ีงดสอบสวนนั้นพร้อมทั้งเหตุผลไวด้ว้ย และในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหา
ใหถ้อ้ยคาํรับสารภาพ ใหบ้นัทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถา้มี) ไวด้ว้ย…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

๗. คณะกรรมการสอบสวนไดป้ระชุมพิจารณาลงมติแลว้ เห็นว่า…………...(สรุปขอ้เท็จจริง
ท่ีได้จากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหากับ
พยานหลกัฐานท่ีหักลา้งขอ้กล่าวหาวา่จะรับฟังพยานหลกัฐานใดไดห้รือไม่ เพียงใด โดยอาศยัเหตุผลอยา่งไร และผู ้
ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถา้ผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด และควรไดรั้บโทษ
สถานใด หรือถา้ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการหรือไม่ อย่างไร 
หรือไม่ไดค้วามแน่ชดัว่าผูถู้กกล่าวหากระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรงท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทิน
หรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนนั้นหรือไม่ อยา่งไร…………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสาํนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 
   …………(ลายมือช่ือ)…………    ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการ 
   (…………………………….) 
            ฯลฯ           ฯลฯ 
    …………(ลายมือช่ือ)…………    กรรมการและเลขานุการ 



  

   (…………………………….) 
    …………ลายมือช่ือ…………    ผูช่้วยเลขานุการ 
   (…………………………….) 

 
หมายเหตุ  

๑.  การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ้ ๓๑  ตอ้งมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่า              
สามคน และไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการ
สอบสวนดงักล่าวลงลายมือช่ือในบนัทึกน้ี หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง้ 
ใหท้าํความเห็นแยง้แนบไวก้บัรายงานการสอบสวน 

๒.  ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้ห้ตดัออก 
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