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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆÙ ß ˘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
«à“¥â«¬°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§«“¡„π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚Õπ°‘®°“√∫√‘À“√·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√

µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“´÷ËßÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß

∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙˆ

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§«“¡„π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚Õπ°‘®°“√∫√‘À“√·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ ·≈–¡“µ√“ ˜ˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘Õß§å°“√

∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ æ.». ÚıÙ ¡“µ√“ ˆ˘ ·≈–¡“µ√“ ˜˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

‡∑»∫“≈ æ.». ÚÙ˘ˆ ¡“µ√“ ı ¡“µ√“ Ûˆ ·≈–¡“µ√“ ¯¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

 ¿“µ”∫≈·≈–Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ æ.». ÚıÛ˜ ¡“µ√“ ˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ æ.». Úı ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Û ·≈–

¡“µ√“ ÒˆÒ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“‚Õπ°‘®°“√∫√‘À“√·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬®÷ßÕÕ°√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬°“√·°â‰¢

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§«“¡„π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚Õπ°‘®°“√∫√‘À“√

·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“´÷ËßÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙˆé
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆÙ ß ˘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

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

‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „Àâª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ Ù ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚Õπ°‘®°“√∫√‘À“√·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß

 à«π√“™°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‚Õπ°‘®°“√∫√‘À“√·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı

„Àâ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§«“¡„π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬´÷ËßÕÕ°µ“¡§«“¡„π°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√®—¥µ—ÈßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ‡∑»∫“≈  ¿“µ”∫≈·≈–Õß§å°“√∫√‘À“√

 à«πµ”∫≈ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’È ‡«âπ·µà®–¡’°ÆÀ¡“¬∫—≠≠—µ‘‰«â‡ªìπ

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ

¢âÕ ı „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬°“√æ— ¥ÿ¢Õß ¿“µ”∫≈ æ.». ÚıÛ¯

„Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

¢âÕ ˆ „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬°“√æ— ¥ÿ¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√

 à«πµ”∫≈ æ.». ÚıÛ¯ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’

°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

¢âÕ ˜ „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬°“√æ— ¥ÿ¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√

 à«πµ”∫≈ (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÙÙ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé

‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé §”«à“ çÀ—«Àπâ“ºŸâµ√«®√“™°“√

°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫∑âÕß∂‘Ëπé §”«à“

çºŸâ·∑π ”π—°ß“πµ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘πé ‡ªìπ çºŸâ·∑π ”π—°ß“π°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘πé

·≈–§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√°Õß√“™°“√ à«πµ”∫≈é ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√°Õß°ÆÀ¡“¬

·≈–√–‡∫’¬∫∑âÕß∂‘Ëπé



Àπâ“ 20
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¢âÕ ¯ „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥ ¿“µ”∫≈

æ.». ÚıÛ¯ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡

°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

¢âÕ ˘ „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥¢ÕßÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ æ.». ÚıÙÒ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ

çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

¢âÕ Ò „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬°“√√—∫‡ß‘π °“√‡∫‘°®à“¬‡ß‘π

°“√Ω“°‡ß‘π °“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π ·≈–°“√µ√«®‡ß‘π¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

æ.». ÚıÙÒ „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ ç°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß

∑âÕß∂‘Ëπé

¢âÕ ÒÒ „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬‡ß‘π∑ÿπ – ¡¢ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√

 à«π®—ßÀ«—¥ æ.». ÚıÙÒ

(Ò) „π¢âÕ ı «√√§ Ú „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ

çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(Ú) „π (Ú) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß ‡ªìπ

√Õßª√–∏“π°√√¡°“√é ‡ªìπ ç√Õßª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π°√¡ àß‡ √‘¡

°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√é

(Û) „π (Û) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâ·∑π°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬·µàßµ—Èß ®”π«π Ò §π ‡ªìπ°√√¡°“√é ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’

°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√é
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(Ù) „π (Ù) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ

ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(ı) „π (ı) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√√“™°“√

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ °√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ

°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(ˆ) „π (¯) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«π°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ

 ”π—°∫√‘À“√√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ °√¡°“√ª°§√Õß ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√é

‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«πæ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥·≈–∫—≠™’  ”π—°∫√‘À“√°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ

°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√é

(˜) „π (˘) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡√–‡∫’¬∫°“√§≈—ß

 à«π°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ °√¡°“√ª°§√Õß ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é ‡ªìπ

çÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥  ”π—°∫√‘À“√°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ °√¡ àß‡ √‘¡

°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é

(¯) „π¢âÕ ˜ «√√§ Ú „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ

çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(˘) „π¢âÕ ˘ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡

 àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé §”«à“ ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬é

‡ªìπ ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ´÷ËßÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß

∑âÕß∂‘Ëπ¡Õ∫À¡“¬§πÀπ÷Ëßé §”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«π°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπé ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√

 à«πæ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥·≈–∫—≠™’é §”«à“ çÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡√–‡∫’¬∫°“√§≈—ß  à«π

°“√§≈—ß∑ââÕß∂‘Ëπé ‡ªìπ çÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥  à«πæ—≤π“√–∫∫
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ß∫ª√–¡“≥·≈–∫—≠™’é ·≈–§”«à“ ç¢â“√“™°“√°≈ÿà¡√–‡∫’¬∫°“√§≈—ß  à«π°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ

°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ ç¢â“√“™°“√°≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥  à«πæ—≤π“√–∫∫

ß∫ª√–¡“≥·≈–∫—≠™’  ”π—°∫√‘À“√°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ °√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(Ò) „π¢âÕ Ò „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’

°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(ÒÒ) „π¢âÕ ÒÚ „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç°√¡°“√ª°§√Õß ( à«π°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ)é

‡ªìπ ç°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ( à«πæ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥·≈–∫—≠™’)é

(ÒÚ) „π¢âÕ ÒÛ „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ ç°√¡ àß‡ √‘¡

°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé ·≈– §”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡

°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(ÒÛ) „π¢âÕ ÒÙ „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ ç°√¡ àß‡ √‘¡

°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

¢âÕ ÒÚ „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬‡ß‘π∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ æ.». ÚıÛˆ

(Ò) „π¢âÕ ı ·≈–¢âÕ ÚÚ „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ

ç°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(Ú) „π¢âÕ ÒÒ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡

 àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé §”«à“ ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß§πÀπ÷Ëß∑’Ëª√–∏“π

°.∫.∑. ‡ÀÁπ™Õ∫é ‡ªìπ ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ§πÀπ÷Ëß∑’Ëª√–∏“π

°.∫.∑. ‡ÀÁπ™Õ∫é ·≈–§”«à“ çÀ—«Àπâ“ß“π∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠·≈– «— ¥‘°“√°Õß§≈—ß

 à«π∑âÕß∂‘Ëπé ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«π∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠·≈– «— ¥‘°“√  ”π—°∫√‘À“√

°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπé



Àπâ“ 23
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¢âÕ ÒÛ „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬‡ß‘π∑ÿπ àß‡ √‘¡°‘®°“√‡∑»∫“≈

æ.». ÚıÒ¯

(Ò) „π¢âÕ Ò „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç°Õß§≈—ß à«π∑âÕß∂‘Ëπ °√¡°“√ª°§√Õßé

‡ªìπ ç à«πæ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥·≈–∫—≠™’  ”π—°∫√‘À“√°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ °√¡

 àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(Ú) „π¢âÕ Ú „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’

°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

¢âÕ ÒÙ „π√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬‡ß‘π∑ÿπ àß‡ √‘¡°‘®°“√‡∑»∫“≈

æ.». ÚıÒ¯ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬«à“¥â«¬‡ß‘π∑ÿπ àß‡ √‘¡

°‘®°“√‡∑»∫“≈ æ.». ÚıÒ¯ (©∫—∫∑’Ë ˜) æ.». ÚıÙÚ

(Ò) „π (Ú) ¢Õß¢âÕ ı „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß ‡ªìπ

√Õßª√–∏“π°√√¡°“√é ‡ªìπ ç√Õßª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π°√¡ àß‡ √‘¡

°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√é

(Ú) „π (Û) ¢Õß¢âÕ ı „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡‚¬∏“∏‘°“√ ‡ªìπ°√√¡°“√é

‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√é

(Û) „π (Ù) ¢Õß¢âÕ ı „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ

ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(Ù) „π (ˆ) ¢Õß¢âÕ ı „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«πæ—≤π“‚§√ß √â“ß

·≈–√–∫∫ß“πé ‡ªìπ çºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫∑âÕß∂‘Ëπé

(ı) „π (˜) ¢Õß¢âÕ ı „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√√“™°“√

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ °√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√é ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√°“√§≈—ß

∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√é
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(ˆ) „π (¯) ¢Õß¢âÕ ı „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«π°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ

‡ªìπ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«πæ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥

·≈–∫—≠™’ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é

(˜) „π (Ò) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ

çÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(¯) „π (Ú) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß

(ΩÉ“¬√“™°“√∫√‘À“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ)é ‡ªìπ ç√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

(˘) „π (Ù) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«π·≈–À—«Àπâ“

Àπà«¬µ√«® Õ∫°“√§≈—ß„π ”π—°∫√‘À“√√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπé ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√

 à«ππ‚¬∫“¬°“√§≈—ß·≈–æ—≤π“√“¬‰¥âé

(Ò) „π (ı) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√√“™°“√

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ Õπÿ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√é ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√

°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπÕπÿ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√é

(ÒÒ) „π (ˆ) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«π°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ

‡ªìπ Õπÿ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√ à«πæ—≤π“√–∫∫ß∫ª√–¡“≥

·≈–∫—≠™’ ‡ªìπ Õπÿ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é

(ÒÚ) „π (˜) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡æ—≤π“‡∑»∫“≈·≈–

 ÿ¢“¿‘∫“≈ ‡ªìπÕπÿ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é ‡ªìπ çºŸâÕ”π«¬°“√°Õß°ÆÀ¡“¬

·≈–√–‡∫’¬∫∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπÕπÿ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é
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(ÒÛ) „π (¯) ¢Õß¢âÕ ˜ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡√–∫∫°“√‡ß‘π ∫—≠™’

·≈–‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ ‡ªìπÕπÿ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é ‡ªìπ çÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡æ—≤π“

√–∫∫∫—≠™’ ‡ªìπÕπÿ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é

(ÒÙ) „π¢âÕ Ú¯ „Àâ·°â‰¢§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õßé ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’

°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπé

¢âÕ Òı „π°√≥’∑’Ë√–‡∫’¬∫„¥∑’Ë°”Àπ¥„Àâ¡’À√◊Õ·µàßµ—ÈßºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘°Á„Àâæ‘®“√≥“

·µàßµ—ÈßºŸâ·∑π°√¡°“√ª°§√Õß‡¢â“√à«¡¥â«¬Õ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ æƒ…¿“§¡ æ.». ÚıÙˆ

ª√–™“ ¡“≈’ππ∑å

√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√ œ ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬



หลักเกณฑเงินกู 

หลักเกณฑการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
 

ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2552 

 
 

รายละเอียด 
 

กูเพื่อดําเนนิกิจการอ่ืน 
 

กูเพื่อเปนทนุหมุนเวียนกิจการ 
สถานธนานุบาล 

อัตราดอกเบีย้เงินกู รอยละ 3  ตอป 
ชําระหนี้ภายในระยะเวลา 10 ป 

รอยละ 6  ตอป                    
ชําระหนี้ภายในระยะเวลา 5 ป                                   

วงเงินการใหกู 1. กูไดไมเกิน 10 เทา ของเงินฝากสมทบทนุ 
ที่มีอยูกับสํานกังานฯ แตไมเกินครั้งละ  
150  ลานบาท  
2. ใหทําสัญญากูเงินภายใน 6 เดือน  
นับจากวันทีไ่ดรับอนุมัติ  
3. ทําสัญญากูเงินแลวใหรับเงินกูภายใน  
1 ป นับจากวันทําสัญญา 

กูไดคร้ังละไมเกิน 4 ลานบาท และสถานธนานุบาล
แตละแหงตองมีเงินกูกับ ก.ส.ท.ไมเกินแหงละ 
20 ลานบาท 

การพิจารณาฐานะ
การคลัง 

การพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 
3 ปยอนหลัง 
1. งบพัฒนาไมเกินปละ 10 ลานบาท  
ยอดชําระหนี้ตอปไมเกิน 20% ของงบพัฒนา 
2. งบพัฒนาเกินปละ 10 ลานบาท แตไมเกิน
ปละ 30 ลานบาท ยอดชําระหนี้ตอปไมเกนิ 
25% ของงบพัฒนา 
3. งบพัฒนาเกนิปละ 30 ลานบาท ยอดชําระหนี้
ตอปไมเกนิ 30% ของงบพัฒนา 
          เมื่อพิจารณาฐานะการคลงัของ
เทศบาลแลว ยอดชําระหนี้ตอปของงบ
พัฒนาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ใหรวมถึงยอด
ชําระหนี้สัญญาเดิมที่มีอยูกับเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลดวย 

1. อัตราคาใชจายในการดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับรายไดของสถานธนานบุาล คาใชจายไมเกิน
รอยละ 70 ของรายได 
2. อัตรากําไรสุทธิเปรียบเทยีบกับหน้ีสินระยะยาว 
กําไรสุทธิไมนอยกวารอยละ 10 ของหนี้สิน
ระยะยาว 
3. อัตราทรัพยรับจํานําและทรัพยหลุดจํานํา
เปรยีบเทียบกบัหน้ีสนิระยะยาว มูลคาของทรัพย
รับจํานําและทรัพยหลุดจาํนําไมนอยกวา 
รอยละ 100 ของหนี้สินระยะยาว 
4. อัตรารายไดเปรียบเทียบกับหน้ีสินระยะยาว 
รายไดเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 30 ของหนี้สิน
ระยะยาว 
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รายละเอียด 

 
กูเพื่อดําเนนิกิจการอ่ืน 

 
กูเพื่อเปนทนุหมุนเวียนกิจการ 

สถานธนานุบาล 
หลักเกณฑเพิ่มเติม 
กูเพื่อกอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาล 

1. จัดลําดับการขอกูเงิน 
    1.1 เทศบาลที่ยังไมมีอาคารสํานักงาน 
เปนของตนเอง 
    1.2 เชาอาคารของเอกชนหรือหนวยงานอ่ืน 
หรือใชอาคารตาง ๆ ที่มีอยูมาปรับปรุงเปน
อาคารสํานักงานชั่วคราว  
    1.3 มีอาคารสํานักงานของตนเองแตมี
สภาพเกา ชํารุดทรุดโทรม คับแคบ  
ไมเพียงพอในการใหบริการประชาชน  
2. ขนาดของอาคารเทียบเคียงจากพื้นที ่
ใชสอยของทีว่าการอําเภอตามแบบของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มาตรฐานขนาดใหญ 
(จํานวนพื้นทีใ่ชสอย 1,144 ตารางเมตร) 
    2.1 พ้ืนที่เทศบาลในชนบท ใหมีพ้ืนที่ใช
สอยไดไมเกิน 2 เทา (ตารางเมตร)   
    2.2 พ้ืนที่เทศบาลในเมอืง ใหมีพ้ืนที่ใช
สอยไดไมเกิน 4 เทา (ตารางเมตร)  
    2.3 พ้ืนที่เทศบาลเขตปริมณฑล หรือ
เมืองทองเที่ยว ใหมีพ้ืนที่ใชสอยไดไมเกิน  
8 เทา (ตารางเมตร)  
3.ราคาโครงสรางอาคารไมรวมเฟอรนิเจอร 
เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ10,000 บาท 

 

อ่ืน ๆ ผูบริหารทองถิ่นจะตองมีวาระการดํารง
ตําแหนงคงเหลือไมนอยกวา 2 เดือน  
นับจากวันที่ ก.ส.ท. ไดรับหนังสือการขอกู 
จากจังหวัด 

 

อํานาจการอนุมัติ 1. คณะกรรมการ ก.ส.ท. อนุมัติเงินกูเกิน  
25 ลานบาท 
2. คณะอนุกรรมการ อ.ส.ท. อนุมัติเงินกู 
ไมเกิน 25 ลานบาท โดยไดรับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการ ก.ส.ท. 

คณะอนุกรรมการ อ.ส.ท. อนุมัติ โดยไดรับ 
มอบอํานาจจากคณะกรรมการ ก.ส.ท.  
และจัดทําเปนมติเวยีน 

 
หมายเหตุ  ขณะน้ีสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลไดชะลอการใหกูเงินเพื่อเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลไวกอน 
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