
หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
เบ้ียประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกา

เบ้ียประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งและกําหนดองค์ประกอบและ

อํานาจหน้าที่ไว้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกาศพระบรมราชโองการหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือโดยประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

ประธานวุฒิสภา  คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซ่ึงได้รับอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรี” 

มาตรา ๔ ให้ ยกเลิ กความในบทนิ ยามคํ าว่ า   “คณะอนุ กรรมการ”  ในมาตรา  ๕   

แห่งพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

ประกาศพระบรมราชโองการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน  หรือโดยประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  คณะรัฐมนตรี  

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  หรือโดย

คณะกรรมการที่มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑)  เบ้ียประชุมเป็นรายเดือน  สําหรับกรรมการในคณะกรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งและกําหนด

องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ไว้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกาศพระบรมราชโองการ  หรือระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ซ่ึงมีภาระหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบสูง  ปฏิบัติงานในด้านการกําหนดนโยบายอันมีผลกระทบต่อการบริหาร  เศรษฐกิจ   

หรือสังคมในภาพรวมของประเทศ  ทั้งนี้  ตามรายชื่อคณะกรรมการและอัตราเบ้ียประชุมที่รัฐมนตรี 

ประกาศกําหนด” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา  ๑๕/๑  การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา ๗ ให้กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา  ๖  (๑)  และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา  ๗  (๑)  แห่งพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือน



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ตามเดิมไปจนกว่ารัฐมนตรีจะประกาศกําหนดรายชื่อคณะกรรมการ  และอัตราเบ้ียประชุมตามมาตรา  ๖  (๑)  

แห่งพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ  เพื่อให้ 

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
เบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๔)  

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๑/๑  แหงพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา  ๑๑/๑  ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเปนการแตงต้ังโดยตําแหนงไมสามารถ
เขารวมประชุมได  แตไดมอบหมายใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนโดยทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานการ



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มอบหมาย  ใหถือวาผูไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผูดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ  และใหนับเปนองคประชุม  ตลอดจนมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการ
หรืออนุกรรมการ” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎกีาฉบบันี้  คือ  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไมมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนวา  ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง  สามารถเขา
รวมประชุมและนับเปนองคประชุมตามกฎหมาย  ตลอดจนมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมหรือไม  จึงสมควรกําหนดใหผูไดรับ
มอบหมายใหเขารวมประชุมแทนนับเปนองคประชุม  และมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 



Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√

æ.». ÚıÙ˜

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ˜

‡ªìπªï∑’Ë ı˘ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

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

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ ·≈–æ√–√“™°ƒ…Æ’°“

«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–¡“µ√“ Û (Ù)

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√®à“¬‡ß‘π∫“ßª√–‡¿∑µ“¡ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬

æ.». ÚıÒ¯ ®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ æ.». ÚıÙ˜é

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

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°

(Ò) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ æ.». ÚıÚÛ

(Ú) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛÛ

(Û) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÛ˜



Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

(Ù) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¬°‡≈‘°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Ù) æ.». ÚıÙÒ

æ.». ÚıÙÚ

(ı) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙÚ

(ˆ) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß æ.». ÚıÚÛ

(˜) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Ú)

æ.». ÚıÛÛ

(¯) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¬°‡≈‘°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“´÷Ëß

π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÙÒ æ.». ÚıÙÚ

(˘) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÚ

¡“µ√“ Ù æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à°√√¡°“√ Õπÿ°√√¡°“√ ∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√ ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»

æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ·≈–∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬À√◊Õª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√π—Èπ°”Àπ¥‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

À√◊Õº≈ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–

¡“µ√“ ı „πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ À√◊Õ‚¥¬ª√–∏“π√—∞ ¿“ ª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ª√–∏“π«ÿ≤‘ ¿“

§≥–√—∞¡πµ√’ π“¬°√—∞¡πµ√’„π∞“π–À—«Àπâ“√—∞∫“≈ À√◊Õ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥ ÷́Ëß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ß°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ

À√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπâ“∑’Ëπ—ÈπÊ ‚¥¬‡©æ“–

ç§≥–Õπÿ°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ À√◊Õ‚¥¬ª√–∏“π√—∞ ¿“ ª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ª√–∏“π«ÿ≤‘ ¿“

§≥–√—∞¡πµ√’ π“¬°√—∞¡πµ√’„π∞“π–À—«Àπâ“√—∞∫“≈ √—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥´÷Ëß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’

À√◊Õ§≥–°√√¡°“√

çÕπÿ°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÕπÿ°√√¡°“√

´÷Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπâ“∑’Ëπ—ÈπÊ ‚¥¬‡©æ“–
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ç∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ „Àâ‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“¢Õß§≥–°√√¡°“√

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

¡“µ√“ ˆ „Àâ°√√¡°“√‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ  ”À√—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ÷́Ëß¡’¿“√–Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ Ÿß ªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬Õ—π¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√∫√‘À“√ ‡»√…∞°‘® À√◊Õ —ß§¡„π¿“æ√«¡¢Õßª√–‡∑»

µ“¡√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(Ú) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß  ”À√—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√Õ◊ËππÕ°®“°∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π (Ò)

µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ˜ „ÀâÕπÿ°√√¡°“√‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ  ”À√—∫Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

µ“¡¡“µ√“ ˆ (Ò) µ“¡√“¬™◊ËÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(Ú) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß  ”À√—∫Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√Õ◊Ëπ

πÕ°®“°∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π (Ò) ‡«âπ·µàÕπÿ°√√¡°“√ “¡—≠ª√–®”°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√

∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°√–∑√«ß À√◊Õ°√¡ Õπÿ°√√¡°“√ “¡—≠ª√–®”®—ßÀ«—¥ À√◊Õ

Õπÿ°√√¡°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡’≈—°…≥–∑”πÕß‡¥’¬«°—π „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‡©æ“–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë‰¡à‰¥â‡ªìπ¢â“√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ ∑—Èßπ’È µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’

ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ¯ °√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‡©æ“–„π‡¥◊Õπ∑’Ë‰¥â√à«¡ª√–™ÿ¡

¡“µ√“ ˘ ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß

„Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß„π ’Ë¢ÕßÕ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√π—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

·≈â«·µà°√≥’

„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√‰¡à “¡“√∂√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥â„ÀâºŸâ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë

ª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡„πÕ—µ√“‡¥’¬«°—∫ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥

„π«√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’
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¡“µ√“ Ò √Õßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ√Õßª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß „Àâ‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß„π·ª¥¢ÕßÕ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√π—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ÒÒ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß

∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√À√◊Õ

§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«„π«—πÀπ÷Ëß

¡“µ√“ ÒÚ ∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√„Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡™àπ‡¥’¬«°—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√π—Èπ

‚¥¬„Àâπ”¡“µ√“ ¯ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÒÛ ‡≈¢“πÿ°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√„π§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√ „Àâ‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èßµ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥ ‚¥¬„Àâ‡≈¢“πÿ°“√¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß§π ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‰¡à‡°‘π Õß§π

∂â“°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ„¥‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√¥â«¬ „Àâ‡∫‘°‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‰¥â‡æ’¬ßµ”·Àπàß‡¥’¬«

¡“µ√“ ÒÙ °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√ µâÕß¡’°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√

√à«¡ª√–™ÿ¡Õ¬à“ßπâÕ¬°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡ ·≈–¡’ ‘∑∏‘

‡∫‘°‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È ‡«âπ·µà∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ®–°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

°“√ª√–™ÿ¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ√«¡∂÷ß°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ ª√–°“»æ√–∫√¡

√“™‚Õß°“√ À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√°”Àπ¥„Àâ “¡“√∂„™â«‘∏’°“√µ‘¥µàÕ

 ◊ËÕ “√¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥¿“æ·≈–‡ ’¬ß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ´÷Ëß∑”„Àâ°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√

‰¡à®”‡ªìπµâÕßª√“°Øµ—«„π∑’Ëª√–™ÿ¡¥â«¬ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√ ÷́Ëß„™â«‘∏’°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√

¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’¥—ß°≈à“« √à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ ·≈–¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

¡“µ√“ Òı „Àâ°√–∑√«ß°“√§≈—ß  ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√

æ≈‡√◊Õπ √à«¡°—π®—¥∑”√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ ˆ (Ò) ·≈–√“¬™◊ËÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√

µ“¡¡“µ√“ ˜ (Ò) ·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ·≈–‡ªìπ√“¬§√—Èß ”À√—∫°√√¡°“√ Õπÿ°√√¡°“√

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√
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‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥∑”√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ ·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ √Á®·≈â«

„Àâ‡ πÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈–ª√–°“»°”Àπ¥µàÕ‰ª

°“√°”Àπ¥Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µâÕß‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¡“µ√“ Òˆ §≥–°√√¡°“√∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß´÷Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π ¡π“§ÿ≥‡ªìπ√“¬‡¥◊ÕπÕ¬Ÿà°àÕπ

«—π∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ§ß‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ ∑—Èßπ’È µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ Ò˜ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√
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