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ã¹¡Ã³Õ·Õ è»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§à»ç¹¼Ù éÅ§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹áÅéÇ ËÒ¡ÃÑ°Á¹µÃÕäÁèàËç¹´éÇÂ¡Ñº¤ÇÒÁàËç¹·Õè»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Å§¹ÒÁ¹Ñé¹ ¨ÐÁÕÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔÍÂèÒ§äÃ
ã¹¡Ã³ÕË¹Ñ§Ê×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹¹Ñé¹ µÒÁÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸ Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ × èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¾.È. 2548 ¢éÍ 10 ÇÃÃ¤ 2 ¡ÓË¹´ãËéà»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õ èà¡ Õ èÂÇ¢éÍ§·Õ èàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×Í¢éÍàÊ¹Íá¹ÐµéÍ§ÃÒÂ§Ò¹ãËéÃ Ñ°Á¹µÃÕà¨ éÒÊÑ§¡Ñ´¢Í§µ¹·ÃÒº¶Ö§¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×Í¢éÍàÊ¹Íá¹Ð¹Ñ é¹¡èÍ¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ´Ñ§¹Ñé¹ »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§/Í¸Ôº´ÕÊÒÁÒÃ¶Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹ä´éâ´ÂµéÍ§ÃÒÂ§Ò¹ãËéÃÑ°Á¹µÃÕ·ÃÒº¤ÇÒÁàËç¹¹Ñé¹ æ ¡èÍ¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃṌ éÇÂ ÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁ ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇèÒàÃ× èÍ§·ÕèµÍº¤ÇÒÁàËç¹¹Ñé¹à»ç¹»ÃÐà´ç¹àªÔ§¹âÂºÒÂËÃ×Í»ÃÐà´ç¹àªÔ§»¯ÔºÑµÔ ËÒ¡à»ç¹»ÃÐà´ç¹àªÔ§¹âÂºÒÂ¤ÇÃãËéÃ Ñ°Á¹µÃÕà»ç¹¼Ù éÅ§¹ÒÁ ËÒ¡à»ç¹»ÃÐà´ç¹àªÔ§»¯ÔºÑµÔ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¹Ñé¹ æ ÃÑº¼Ô´ªÍºÍÂÙèáÅéÇ ¡çÊÒÁÒÃ¶ãËé»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§/Í¸Ôº´ÕÅ§¹ÒÁä´é

µèÍà¹×èÍ§¨Ò¡ ÊÅ¤.ÊÒÃ ©ºÑº·ÕèáÅéÇ ÁÕ»ÃÐà ḉ¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍº·Õèä´é¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ ÊÅ¤.ÊÑ¨Ã «Öè§¨Ðà»ç¹»ÃÐâÂª¹ìµèÍ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ¢Í§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃµèÒ§ æ ¤ÃÑé§¹Õé¢ÍàÊ¹ÍàÃ×èÍ§·ÕèÇèÒ é́ÇÂ¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹

ã¹¡Ã³Õ¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡Õ èÂÇ¢éÍ§ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¨Ó¡Ñ´ ÊÅ¤. ÊÒÁÒÃ¶¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹â´Â¡ÒÃÊè§·Ò§ e-mailËÃ×Íâ·ÃÊÒÃà¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇä´éËÃ×ÍäÁè

ã¹¡ÒÃ¢Í¤ÇÒÁàËç¹Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õ èà¡Õ èÂÇ¢éÍ§ â´Â»¡µÔÊÅ¤. ¨Ð·Óà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹¹ÑºáµèÇÑ¹ä´éÃÑºàÃ× èÍ§ ·Ñé§¹Õé ã¹¡Ã³ÕàÃ× èÍ§àÃè§´èÇ¹ ÊÅ¤.¨ÐÊè§Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹·Ò§â·ÃÊÒÃà¾×èÍ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹´éÇÂ

»ÅÑ́ ¡ÃÐ·ÃÇ§µÍº¤ÇÒÁàËç¹Êè§ãËé ÊÅ¤. áÅéÇ
¶éÒÃÑ°Á¹µÃ⌫äÁèàËç¹ é́ÇÂ¡Ñº¤ÇÒÁàËç¹¹Ñé¹
¨Ð·ÓÍÂèÒ§äÃ
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¡Ã³Õ·Õ èÁÕ¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹«Ö è§àÃ× èÍ§¹Ñ é¹à¡Õ èÂÇ¢éÍ§¡ÑºËÅÒÂË¹èÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹¡ÃÐ·ÃÇ§ áµè»ÃÒ¡¯ÇèÒÁÕ¡ÒÃµÍº¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹à´ÕÂÇã¹¡ÃÐ·ÃÇ§Ö̈§¢Í·ÃÒºÇèÒã¤ÃÁÕË¹éÒ·ÕèµÃÇ¨ÊÍº áÅÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§à¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡
ã¹¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ ÊÅ¤. ¨Ð¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÃ ÕÂ¹ÃÑ°Á¹µÃÕà¨éÒÊÑ§¡Ñ´¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§·ÕèµéÍ§¡ÒÃãËéàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ ´Ñ§¹Ñé¹¨Ö§à»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§·Õè¨Ð¾Ô̈ ÒÃ³ÒÇèÒàÃ×èÍ§ Ñ́§¡ÅèÒÇà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÑºË¹èÇÂ§Ò¹ã´ÀÒÂã¹¡ÃÐ·ÃÇ§ºéÒ§ «Öè§â´Â·ÑèÇä»¼Ùé»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ (»¤Ã.) ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¨ÐÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¢Í¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ÀÒÂã¹¡ÃÐ·ÃÇ§
·Õè¼èÒ¹ÁÒË¹Ñ§Ê×Í¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ ÊÅ¤.  ÁÕ¤ÓÅ§·éÒÂÍÂÙè 2 áºº ¢Í·ÃÒºÇèÒÁÕà§×èÍ¹ä¢áÅÐ¤ÇÒÁËÁÒÂáµ¡µèÒ§¡Ñ¹ÍÂèÒ§äÃ1) ¨Ö§àÃÕÂ¹ÁÒà¾× èÍâ»Ã´àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ã¹ÊèÇ¹·Õ èà¡Õ èÂÇ¢éÍ§à¾× èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè xxxxxx ËÒ¡Ë¹èÇÂ§Ò¹¢Í§·èÒ¹äÁèÁÕ¢éÍ·Ñ¡·éÇ§ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´¨Ð¶×ÍÇèÒäÁè¢Ñ´¢éÍ§2) ¨Ö§àÃÕÂ¹ÁÒà¾× èÍâ»Ã´àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ã¹ÊèÇ¹·Õ èà¡Õ èÂÇ¢éÍ§à¾× èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè xxxxxx ́ éÇÂ ̈ Ð¢Íº¤Ø³ÂÔè§
Ë¹Ñ§Ê×Í¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹·Ñé§ 2 áºº ÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µèÒ§¡Ñ¹ Ñ́§¹Õé1) ÃÙ»áºº·Õè 1 àÃÕÂ¡ÇèÒ ¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹áºº·Ñ¡·éÇ§ «Ö è§¨Ð¹ÓËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÇÑ¹·Õè13 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2520 ÁÒãªé ¡ÅèÒÇ¤×Í àÃ×èÍ§àËÅèÒ¹ÕéÁÑ¡à»ç¹àÃ × èÍ§·Õ èäÁ èãª è¹âÂºÒÂÊÓ¤ÑáÅÐÁÕá¹Ç»¯ÔºÑµ Ô»¡µÔ·ÕèªÑ´à¨¹ÍÂÙèáÅéÇ áÅÐ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä´éà¤ÂÍ¹ØÁÑµÔàÃ× èÍ§ã¹ÅÑ¡É³Ð¹Õ éÁÒ¡èÍ¹ ¡Ã³Õ¹Õ é¨ÐÁÕ¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ã¹ÃÙ»áºº·Ñ¡·éÇ§2) ÃÙ»áºº·Õè 2 ¨Ðãªéã¹¡Ã³ÕàÃ×èÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¹âÂºÒÂËÃ×Íà»ç¹àÃ×èÍ§ÊÓ¤Ñ«Öè§¨Óà»ç¹·ÕèµéÍ§ÁÕ¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õ èà¡Õ èÂÇ¢éÍ§ÁÒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ´éÇÂ

ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õ èà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡èÍ¹Êè§àÃ×èÍ§ÁÒÂÑ§ ÊÅ¤. ä é́ËÃ×ÍäÁè áÅÐ¡Ã³Õ·Õè ÊÅ¤. ¢Í¤ÇÒÁàËç¹Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡Õ èÂÇ¢éÍ§áÅÐË¹èÇÂ§Ò¹¹Ñé¹ÂÑ§äÁèµÍº¤ÇÒÁàËç¹ áµè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÁµÔã¹àÃ× èÍ§¹Ñ é¹áÅéÇ Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õ èà¡Õ èÂÇ¢éÍ§ÂÑ§¨Óà»ç¹µéÍ§àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×ÍäÁ è
ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶¢Í¤ÇÒÁàËç¹Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡èÍ¹Êè§àÃ×èÍ§ÁÒÂÑ§ ÊÅ¤. ä´é áµèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡»ÃÐÊº»ÑËÒÇèÒË¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§äÁèµÍº¤ÇÒÁàËç¹ÁÒµÒÁ¡ÓË¹´àÇÅÒ ÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 ¢éÍ 10¨Ö§¡ÓË¹´ãËé ÊÅ¤. à»ç¹¼Ùé¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ ÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁ¡Ã³Õ· Õ è¡®ËÁÒÂËÃ ×ÍÁµ Ô¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ Õ¡ÓË¹´ãË éàÃ×èÍ§ã´µéÍ§¼èÒ¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÃ×Í¼èÒ¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍºËÃ×ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹ËÃ×Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´ã´áÅéÇÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨Óà»ç¹µéÍ§¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍºËÃ×ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹ËÃ×Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹Ñé¹ÁÒãËéàÊÃç¨ÊÔé¹àÊÕÂ¡èÍ¹ã¹¡ÒÃ¢Í¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ ÊÅ¤. ¹Ñ é¹ à¹× èÍ§¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅªØ´»Ñ¨¨ØºÑ¹»ÃÐÊ§¤ìãËéÁÕ¡ÒÃ¹ÓàÃ×èÍ§à¢éÒÊÙè¡ÒÃ»ÃÐªØÁ´éÇÂ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ ¨Ö§ÁÕ¹âÂºÒÂãËé¹ÓàÃ×èÍ§à¢éÒÊÙè¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕâ´ÂäÁèµéÍ§ÃÍË¹Ñ§Ê×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ ´Ñ§¹Ñé¹ ËÒ¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹äÁè·Ñ¹µÒÁ¡ÓË¹´àÇÅÒ ÍÒ¨¨Ð¹Ó¤ÇÒÁàËç¹àÃ ÕÂ¹Ã Ñ°Á¹µÃÕà¨ éÒÊ Ñ§¡ Ñ´à¾× èÍàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ã¹·Õè»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ÍÊè§Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹µÒÁÁÒÀÒÂËÅÑ§à¾×èÍ ÊÅ¤. ¨ÐÊè§ãËéÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà é̈Ò¢Í§àÃ×èÍ§¹Óä»»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò´Óà¹Ô¹¡ÒÃµèÍä»

ÊÒÁÒÃ¶ÍèÒ¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍºà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕà¾Ô èÁàµÔÁä´é¨Ò¡àÇçºä«µìÊÅ¤.ÊÑ¨Ã http://www.mobilesoc.soc.go.th/·ÕèËÑÇ¢éÍ¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍºà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§àÊ¹Í ¤ÃÁ.«Öè§áºè§à»ç¹ËÁÇ´ËÁÙè ä é́á¡è ¡ÒÃ Ñ́̈ ·ÓàÃ×èÍ§àÊ¹ÍµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁàËç¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ Ñ́̈ áÅÐÊè§ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ áÅÐàÃ×èÍ§Í×è¹ æ
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สวสัดคีะ กลบัมาพบกนัอกีแลวกบัคอลมัน CPLO corner
สำหรบัประเดน็คำถามและคำตอบเกีย่วกบัการจดัทำเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
ทีไ่ดนำมาเผยแพรในฉบบันี ้มดีงันี้

ขอทราบหลักเกณฑในการเสนอเรื่องในวาระจร

ในกรณีปกติสวนราชการไมควรเสนอเรื่องเปน
วาระจร เนื่องจากจะทำใหคณะรัฐมนตรีไมมีโอกาสศึกษา
ขอมูลของเรื่องลวงหนา และอาจขาดขอมูลความเห็นจาก
สวนราชการที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณา ซึ่งจะสงผล
ใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ มีปญหา
ในทางปฏิบัติภายหลัง
อยางไรก็ตาม มาตรา 9 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ได
กำหนดใหนายกรัฐมนตรีสามารถอนุมัติเรื่องเปนวาระจร
ไดในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเปนเพื่อรักษาประโยชน
สำคัญของประเทศหรือประชาชน

ขอทราบขั้นตอนในการเสนอเรื่ องในวาระจร
เนื่องจากมีบางกรณีที่รัฐมนตรีสั่งการใหนำเสนอ
เรื่องดวนเขาวาระจรในวันประชุมคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่สวนราชการจำเปนตองเสนอเรื่องเปนวาระจร
ตามมาตรา 9 ของพระราชกฤษฎีกาฯ นั้น ในทางปฏิบัติ
เมื่อรัฐมนตรีสั่งการใหสวนราชการนำเสนอเรื่องดวน
เปนวาระจร เจาหนาที่ของสวนราชการจะนำเรื่องสงให
เจาหนาที ่สลค. ทีป่ฏบิตังิานหนาหองประชมุคณะรฐัมนตรี
ซึ่งเจาหนาที่ สลค. จะเสนอเรื่องดังกลาวตามลำดับชั้น
เพื่อใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขออนุมัติ
ตอนายกรฐัมนตร ี เมือ่นายกรฐัมนตรอีนมุตัแิลว สลค. กจ็ะ
จัดเรื่องดังกลาวไวในวาระและจัดเตรียมเอกสารเพื่อแจก
ผูเขารวมประชุมตอไป

ดังนั้น หากสวนราชการคาดวาจะเสนอเรื่องในวาระจร
ควรจัดเตรียมเอกสารจำนวน 70 ชุดมาพรอมกับตนเรื่อง
ทีจ่ะเสนอใหแก สลค. ในวนัประชมุ

ตามหลักเกณฑทั่วไปในการเสนอรางกฎหมายที่
ระบุวาไมควรมีขอกำหนดในรางกฎหมายในลักษณะ
ที่ใหอำนาจคณะรัฐมนตรีอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งให
นายกรฐัมนตรเีปนประธานกรรมการนัน้ สวนราชการ
จะสามารถขอใหนายกรัฐมนตรีมอบหมายรอง
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการแทนไดหรือไม

โดยทั่วไปในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรีมักจะมอบหมายรอง
นายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสวนราชการหรือนโยบาย
ดานนัน้ ๆ เปนประธานกรรมการแทน ดงันัน้ สวนราชการ
สามารถระบุใหรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
สวนราชการหรือนโยบายดานนั้นเปนประธาน
กรรมการไดเลย

ในการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีหนวยงาน
เจาของเรื่องสามารถขอแกไขรางกฎหมายภายหลัง
จากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณา
เสร็ จ เ รี ยบร อยแล ว ได หรื อ ไมหากได จะต อ ง
ดำเนินการอยางไร

ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หมวด 4 ไดกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี
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ซึ่ ง แนวทางปฏิบั ติ ในการขอแก ไขร างกฎหมาย
ภายหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ ไดรับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหตรวจพิจารณา
ไดตรวจพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลวสามารถกระทำ
ได ดงันี้
1. ใหหนวยงานที่ เสนอรางกฎหมายเสนอเรื่องเพื่อ

ขอแกไขเพิม่เตมิรางกฎหมายดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี
มาใหมหรือขอถอนรางกฎหมายดังกลาวกลับคืน
ไปกอนเพื่อดำเนินการแกไขเพิ่มเติมแลวจึงนำมา
เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมอีกครั้ง

2. ใหหนวยงานที่เสนอรางกฎหมายนำประเด็นที่ตองการ
แก ไขเพิ่มเติมในรางกฎหมายเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจพิจารณารางดังกลาว
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา

การแจงใหหนวยงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น หากหนวยงานเสนอ
ความเห็นไมทันกำหนดเวลา และคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเกี่ยวกับเรื่องที่ถามความเห็นไปแลว หนวยงาน
ตองเสนอความเห็นตามมาภายหลังหรือไม

ในการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีนั้น โดยหลักการ สลค. จะรอความเห็นจาก
หนวยงานตาง ๆ กอนจงึจะเสนอคณะรฐัมนตร ีแตเนือ่งจาก
รัฐบาลปจจุบันประสงคใหมีการนำเรื่องเขาสูที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีดวยความรวดเร็ว จึงมีนโยบายใหนำเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อถึงกำหนดโดยไมตองรอความเห็น
ในกรณีที่หนวยงานเสนอความเห็นไมทันกำหนดเวลา
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติแลว ขอใหหนวยงานเสนอ
ความเหน็ตามมาภายหลงัเพือ่ สลค. จะสงใหหนวยงาน
เจาของเรื่องนำไปประกอบการพิจารณาในการ
ดำเนินการตอไป และถาความเห็นนั้นเปนประเด็นที่
สำคัญ อาจมีการนำเรื่องดังกลาวกลับมาใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหมอีกครั้งก็เปนได

หากมีเรื่องที่สวนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี แต
สลค. ไมไดถามความเห็นมายังกระทรวง แตทาง
กระทรวงพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่กระทรวง
มีความเกี่ยวของและประสงคจะใหความเห็น ควร
ดำเนินการอยางไร

เนื่ องจากปจจุบันมี เ รื่ องที่ ส วนราชการขอให เสนอ
คณะรัฐมนตรีเปนเรื่องเรงดวนจำนวนมาก และบางครั้ง
สลค. อาจถามความเหน็หนวยงานทีเ่กีย่วของไมครอบคลมุ
ทุกหนวยงาน หากสวนราชการพิจารณาจากวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแลวเห็นวาเปนเรื่องที่
เกี่ยวของก็สามารถแจงความเห็นไดทั้งทางวาจา
โดยใหรัฐมนตรีเสนอความเห็นในที่ประชุม หรือ
ทำเปนหนงัสอืแจงความเหน็สงมายงั สลค.

พบกนัใหมฉบบัหนา สวสัดคีะ

นอกจากประเด็นคำถาม-คำตอบที่เผยแพรในคอลัมน CPLO corner นี้แลว
ทานยังสามารถอานคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม
ไดจากเว็บไซต สลค.สัญจร http://www.mobilesoc.soc.go.th/ ที่หัวขอ
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอ ครม. ซึ่งแบงเปนหมวดหมูชัดเจน ไดแก
การจัดทำเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี การประสานความเห็น คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดและสงระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และเรื่องอื่น ๆ



สลค.สาร
ปที ่15  ฉบบัที ่10  เดอืนตลุาคม 2550 23

สวัสดีคะ เพื่อไมใหเปนการเปลืองเนื้อที่คอลัมนนี้จึงจะ
ไมเกริ่นอะไรมากมาย ขอเริ่มนำเสนอประเด็นคำถามและคำตอบ
เกี่ยวกับการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเลยนะคะ

มเีรือ่งประเภทใดบางทีต่องนำเสนอตอคณะรฐัมนตรแีละ
เรื่องประเภทใดที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณากอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 มาตรา 4 กำหนดประเภทเรือ่ง
ทีส่ามารถเสนอตอคณะรฐัมนตรไีด จำนวน 13 ประเภท
ไดแก
(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของ

คณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอคณะรัฐมนตรี
(2) รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกำหนด
(3) เรื่องที่ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือ

รฐัสภาอนมุตัหิรอืใหความเหน็ชอบ
(4) รางพระราชกฤษฎีกา
(5) ร า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง เ กี่ ย ว กั บ น โ ยบ า ย สำ คัญที่

คณะรัฐมนตรีกำหนด
(6) รางระเบยีบ รางขอบงัคบัหรอืรางประกาศทีม่ผีลบงัคบั

แกสวนราชการโดยทั่วไป
(7) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ

ที่ เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย

(8) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เวนแต
โครงการลงทุนที่กำหนดในแผนงานที่คณะรัฐมนตรี
ไดมมีตอินมุตัหิรอืเหน็ชอบกบัแผนงานนัน้แลว

(9) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของ
คณะรฐัมนตร ีระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศตาม (6)

(10) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะ
เปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือจะมีผลเปน
แนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ

(11) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ได
รับอนุมัติไวแลวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม

(12) เรื่ องที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล
นำเสนอหรือมีคำสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี

(13) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี
สวนเรือ่งใดทีต่องมกีารนำเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่ง

เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณากอนนำเขาคณะรฐัมนตรนีัน้จะขึน้อยกูบั
การพจิารณาสัง่การของนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของ
ซึ่งโดยทั่วไปเรื่องที่มักจะมีการนำเขาพิจารณาในคณะกรรมการ
กลัน่กรองฯ กอนมกัจะมลีกัษณะอยางใดอยางหนึง่ ดงันี้

- เรื่องที่เปนปญหาในเชิงนโยบายการบริหารราชการ
แผนดิน

- เรื่องที่ตองใชงบประมาณดำเนินการเปนจำนวนมาก
- เ รื่ อ งที่ ก ระทบต อการปฏิบั ติ ร าชการของหลาย
หนวยงาน

- เรือ่งทีห่นวยงานตาง ๆ มคีวามเหน็ไมสอดคลองกนั
- เรื่องที่ยังไมเคยมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติมากอน
- เรื่องที่อาจมีผลกระทบตอการปกครองระบอบประชา
ธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ความสมัพนัธ
ระหวางประเทศ สังคมจิตวิทยา หรือความมั่นคงหรือ
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมในสวนที่เกี่ยวของ
- เรื่องที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะอืน่ นายกรฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรขีอใหพจิารณา

ระยะเวลาโดยประมาณที ่สลค. ใชในการเสนอเรือ่ง
ตอคณะรัฐมนตรี

เมื่อสวนราชการเสนอเรื่องมายัง สลค. ถาเรื่องนั้นไมไดถูก
สัง่การใหนำเขาคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
กอน ทาง สลค. จะนำเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 2 สปัดาห นบัจากไดรบัเรือ่ง

เรื่องที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักปฏิบัติในการ
นำเสนอเรือ่งนัน้ ๆ ไวเปนการเฉพาะ (เชน เรือ่งการ
จัดตั้ งองคการมหาชนที่ตองถามความเห็นจาก
ก.พ.ร. กอน เปนตน) แตหนวยงานที่เสนอเรื่อง
ไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางในการ
แกปญหาดังกลาวอยางไร

เรื่องใดที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักปฏิบัติไว หาก
หนวยงานเสนอเรื่องมายัง สลค. โดยมิไดปฏิบัติใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว สลค. จะทำหนังสือแจง
ใหหนวยงานทีเ่สนอเรือ่งปฏบิตัใิหถกูตองตามมตคิณะรฐัมนตรี
กอน แลวจงึจะนำเรือ่งเสนอตอคณะรฐัมนตร ีโดยบางกรณี
อาจขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาสั่งการ
ใหสงคืนเรื่องไปกอน

ผูลงนามในหนังสือนำสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตองเปนรัฐมนตรีเจากระทรวงเทานั้นหรือไม

ตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 กำหนดใหเปน
อำนาจของรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูลงนามเสนอเรื่อง
แตหากไมมีผูดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการ
ลงนามในฐานะรักษาราชการแทน เวนแตกรณีดังนี้
(1) กรณีที่คณะกรรมการใดมีนายกรัฐมนตรี รองนายก

รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวง เปนประธานกรรมการ
ใหนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงลงนาม
ในฐานะประธานกรรมการแลวแตกรณี

(2) กรณีที่หนวยงานของรัฐผูเสนอเรื่อง เปนองคกรอิสระ
ที่ไมอยูในกำกับของราชการฝายบริหาร ใหหัวหนา
องคกรอิสระนั้ น เปนผู ลงนามเสนอเรื่ อง ไปยั ง
นายกรัฐมนตรี

(3) กรณีที่หนวยงานของรัฐที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือหนวยงานของรัฐที่ไมอยูในกำกับของราชการ
ฝายบริหารประสงคจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูลงนาม

หากสวนราชการตองการถอนเรือ่งทีน่ำเสนอคณะรฐัมนตรี
คืนจะตองดำเนินการอยางไร

ในกรณีที่เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรียังอยูในระหวางการ
ดำเนินการโดยยังไมมีการจัดเขาวาระการประชุม ให
สวนราชการทำหนังสือขอถอนเรื่อง โดยใหรัฐมนตรี
ผูมีอำนาจลงนามในหนังสือเสนอเรื่องเปนผูลงนาม
ในหนังสือขอถอนเรื่องแตในกรณีที่เรื่องจัดเขาวาระแลวให
รัฐมนตรีขอถอนเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได
ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 ขอ 8
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ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ (ãºá´§) ¹Ñé¹ä»¨Ñ´·Óà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÒª¡ÒÃá¨é§Â×¹ÂÑ¹ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä»ÂÑ§Ë¹èÇÂ§Ò¹µèÒ§ æ µèÍä»´Ñ§¹Ñ é¹ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õ è¡ÒÃÂ¡ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÂ Ñ§äÁèáÅéÇàÊÃç¨ËÃ×ÍáÅéÇàÊÃç¨à»ç¹ �ãºá´§� áµèÂÑ§äÁèä´é¨Ñ´·Óà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íá¨é§Â×¹ÂÑ¹ ÊÅ¤. äÁèÊÒÁÒÃ¶Êè§ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ´Ñ§¡ÅèÒÇãËéá¡èÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃä´é à¹×èÍ§¨Ò¡ �ãºá´§� ¶×Íà»ç¹àÍ¡ÊÒÃµé¹©ºÑº·ÕèäÁèä´éà¼Âá¾ÃèÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁ ËÒ¡àÃ× èÍ§ã´ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨Óà»ç¹µéÍ§ä´éÃÑºÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕà»ç¹¡Ã³ÕàÃ è§´èÇ¹ ¢ÍãËéá¨é§»ÃÐÊÒ¹ÁÒÂÑ§ ÊÅ¤. à»ç¹¡ÒÃÅèÇ§Ë¹éÒ à¾×èÍ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃÂ¡ÃèÒ§ÁµÔáÅÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¢Ñé¹µÍ¹â´ÂàÃçÇµèÍä»

12

ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ CPLO corner ©ºÑº¹Õé¨Ðà»ç¹¤Ó¶ÒÁáÅÐ¤ÓµÍº·ÕèÇèÒ´éÇÂ�ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ� à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡·Õèä´éà¤Â¹ÓàÊ¹ÍËÑÇ¢éÍ¹Õéä»áÅéÇã¹ ÊÅ¤.ÊÒÃ ©ºÑºà ×́Í¹¡Ã¡®Ò¤Á 2550à¾ÃÒÐàËµØã´ ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Õèà¼Âá¾Ãè·Ò§àÇçºä«µì¢Í§ ÊÅ¤. (www.cabinet.thaigov.go.th) Ö̈§ÁÕ¤ÇÒÁÅèÒªéÒºÒ§àÃ× èÍ§¼èÒ¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä»áÅéÇà¡×Íº2 ÊÑ»´ÒËì¡çÂÑ§äÁèÁÕ¡ÒÃà¼Âá¾Ãèâ´Â·Ñ èÇä» ÊÅ¤. ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕãËéàÊÃç¨ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÇÑ¹»ÃÐªØÁ áÅÐà¼Âá¾Ãè·Ò§àÇçºä«µìÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹ËÅÑ§¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×Íá¨é§Â×¹ÂÑ¹ÁµÔàÊÃç¨ÊÔé¹áµèã¹ºÒ§¤ÃÑ é§ÍÒ¨à¡Ô´¤ÇÒÁÅèÒª éÒã¹¢Ñ é¹µÍ¹¢Í§¡ÒÃÂ¡ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ à¹×èÍ§¨Ò¡ã¹ºÒ§àÃ×èÍ§ã¹·Õè»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä´éÁÕ¡ÒÃËÂÔºÂ¡¢Öé¹ÁÒÍÀÔ»ÃÒÂ ÁÕÁµÔáµ¡µèÒ§ä»¨Ò¡·Õèä´éàÊ¹ÍäÇéã¹àº×éÍ§µé¹ àÃ× èÍ§àËÅèÒ¹Õé¨ÐµéÍ§Â¡ÃèÒ§ÁµÔáÅÐàÊ¹ÍµÒÁÅÓ´ÑºªÑé¹ â´Â·éÒÂÊØ´¨ÐàÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàË ç¹ªÍºáÅÐ¡ÒÃÃ ÑºÃÍ§¤ÇÒÁ¶Ù¡µ éÍ§¨Ò¡Ã Ñ°Á¹µÃ Õ· Õ è¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ ÕÁÍºËÁÒÂãË é à» ç¹¼ Ù éµÃÇ¨ÊÍºã¹¹ÒÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡èÍ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕºÒ§àÃ×èÍ§ÊÅ¤. ¨ÐµéÍ§»ÃÐÊÒ¹µÃÇ¨ÊÍº¢éÍÁÙÅ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§¡ÑºÃÑ°Á¹µÃÕà¨éÒ¢Í§àÃ× èÍ§ËÃ×ÍÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õ èà¡Õ èÂÇ¢éÍ§ àªè¹ÊÓ¹Ñ¡§º»ÃÐÁÒ³ ËÃ×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáËè§ªÒµÔ¡èÍ¹ áÅéÇ¨Ö§´Óà¹Ô¹¡ÒÃµèÍä»ä´é ´Ñ§¹Ñé¹ ¡ÒÃà¼Âá¾ÃèÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Ò§àÇçºä«µì¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÅèÒªéÒã¹¡ÒÃÂ¡ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà é̈Ò¢Í§àÃ×èÍ§¨Ð¢Í·ÃÒºÃ èÒ§ÁµÔ¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ Õ¡ èÍ¹ä´ éËÃ ×ÍäÁ èÍÂèÒ§äÃã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔàÁ× èÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÁµÔàÃ× èÍ§ã´áÅéÇ ÊÅ¤.µ éÍ§Â¡Ã èÒ§ÁµÔáÅÐàÊ¹ÍµÒÁ¢Ñ é¹µÍ¹¼èÒ¹àÅ¢Ò¸ Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä»ÂÑ§ÃÑ°Á¹µÃÕ¼Ù éµÃÇ¨ÃÑºÃÍ§ÁµÔ áÅéÇ¨Ö§¹Ó

ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ÊÅ¤. ä´éÊè§ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕãËéà¨éÒ¢Í§àÃ×èÍ§µÃÇ¨¡èÍ¹ËÃ×ÍäÁèËÒ¡¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ Õ à» ç¹ä»µÒÁ·Õ èÊ èÇ¹ÃÒª¡ÒÃàÊ¹Í  â´Âã¹·Õ è»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕäÁèÁÕ¡ÒÃËÂÔºÂ¡¢Öé¹ÁÒÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐÁÕÁµÔäÁèáµ¡µèÒ§ä»¨Ò¡·Õèä´éàÊ¹ÍäÇéã¹àº×éÍ§µé¹ ÊÅ¤. ¨ÐäÁèÊè§ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕãËéà é̈Ò¢Í§àÃ×èÍ§µÃÇ¨ÊÍºÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁ ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕºÒ§àÃ× èÍ§«Öè§à»ç¹àÃ× èÍ§ÊÓ¤Ñ ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à©¾ÒÐ·Ò§áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÍèÍ¹äËÇ ÊÅ¤.ÍÒ¨»ÃÐÊÒ¹¡ÑºÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ÍËÑÇË¹éÒÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§â´ÂµÃ§à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§¤Ãº¶éÇ¹¢Í§ÊÒÃÐáÅÐ¶éÍÂ¤Ó¢Í§ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹àÃ× èÍ§¹Ñé¹ æ ¡èÍ¹ à»ç¹¡Ã³Õ æ ä»

»ÃÐÊÒ¹¢ÍÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫àÃè§´èÇ¹ä´é·⌫ è
¡ÅØ èÁ§Ò¹Â¡ÃèÒ§ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫áÅÐµÍº¢éÍËÒÃ×Í

ÊÓ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐËìàÃ × èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫
â·Ã. 02-280-9000 µèÍ 331-333
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¾º¡Ñ¹ãËÁè©ºÑºË¹éÒ ÊÇÑÊ Ṍ¤èÐ
¹Í¡¨Ò¡»ÃÐà´ç¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍº·⌫èà¼Âá¾Ãèã¹¤ÍÅÑÁ¹ì CPLO corner ¹⌫éáÅéÇ ·èÒ¹ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ÍèÒ¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍºà¡⌫èÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫
à¾ÔèÁàµÔÁä é̈́ Ò¡àÇçºä«µì ÊÅ¤.ÊÑ¨Ã http://www.mobilesoc.soc.go.th/ ·⌫èËÑÇ¢éÍ ¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍºà¡⌫èÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫ «⌦è§áºè§à»ç¹ËÁÇ´ËÁÙèªÑ́ à¨¹ ä é́á¡è ¡ÒÃ Ñ́̈ ·ÓàÃ×èÍ§àÊ¹ÍµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁàËç¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫ ¡ÒÃ Ñ́̈ áÅÐÊè§
ÃÐàº⌫ÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫ ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫ áÅÐàÃ×èÍ§Í×è¹ æ

àÁ × èÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä´ éÁ ÕÁµÔÁÍºËÁÒÂËÃ×ÍÊÑ è§¡ÒÃã¹àÃ×èÍ§ã´ æ ãËéË¹èÇÂ§Ò¹ä»´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅéÇ »Ñ¨¨ØºÑ¹Á Õ¡ÒÃµ Ô´µÒÁ¤ÇÒÁ¡ éÒÇË¹ éÒ¼Å¡ÒÃ´Óà¹ Ô¹¡ÒÃÑ́§¡ÅèÒÇËÃ×ÍäÁè ÍÂèÒ§äÃÃÐàº ÕÂºÇ èÒ´ éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇ Ô¸ Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ × èÍ§µ èÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 ËÁÇ´ 7 ¢éÍ 22 ÃÐºØÇèÒ ã¹¡Ã³Õ·Õè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÁµÔãËéË¹èÇÂ§Ò¹ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕãËéà»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Êè§ÃÒÂ§Ò¹¼ÅµèÍÊÅ¤. ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´ ã¹¡Ã³Õ·Õè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕäÁèä é́¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ãËéÃÒÂ§Ò¹ÍÂèÒ§¹éÍÂ·Ø¡ 3 à ×́Í¹¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÂÑ§ä é́ÁÕÁµÔàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 10 àÁÉÒÂ¹ 2550àËç¹ªÍºá¹Ç·Ò§¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

µÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹àÃ×èÍ§ Ñ́§¹Õé- â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËèáÅÐÁÕ¡ÒÃãªé§º»ÃÐÁÒ³¨Ó¹Ç¹ 1,000 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÁÒ¡¡ÇèÒãËéÃÒÂ§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Ø¡ 6 à ×́Í¹ ËÃ×ÍµÒÁ·Õè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÓË¹´- â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÑé§áµè3 »Õ§º»ÃÐÁÒ³¢Öé¹ä» ãËéÃÒÂ§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Ø¡ 6 à´×Í¹ËÃ×ÍµÒÁ·Õè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÓË¹´- àÃ×èÍ§·Õèà»ç¹¹âÂºÒÂ·ÕèÊÓ¤ÑáÅÐ/ËÃ×ÍàÃ×èÍ§àÃè§´èÇ¹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ãËéÃÒÂ§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Ø¡ 3 à´×Í¹ ËÃ×ÍµÒÁ·Õè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÓË¹´·Ñé§¹Õé ãËéÊè§ÃÒÂ§Ò¹ãËé ÊÅ¤. ÅèÇ§Ë¹éÒ ¡èÍ¹¡ÓË¹´ÍÂèÒ§¹éÍÂ7 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ à¾×èÍ ÊÅ¤. ¨Ðä é́¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµèÍä»

µÍ¹
¸ÍÊ. ÁÍºÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ´éÒ¹ÍÑµÃÒ´Í¡àº⌫éÂãËé¡ÑºÊÁÒªÔ¡

µÑé§áµèÇÑ¹·Õè 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2550 à»ç¹µé¹ä» ¢éÒÃÒª¡ÒÃáÅÐÊÁÒªÔ¡ ¡º¢. ·Õèà¢éÒÃèÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ¡Ñº �â¤Ã§¡ÒÃºéÒ¹¸ÍÊ. � ¡º¢. à¾×èÍ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ¢éÒÃÒª¡ÒÃ ¤ÃÑé§·Õè 4� ÊÒÁÒÃ¶¡Ùéà§Ô¹¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂàÅ×Í¡ãªéÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡Ùéä´éµÒÁ·Õè¼Ù é¡Ù é¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÇèÒàËÁÒÐÊÁ¡Ñºµ¹àÍ§ áÅÐà¢éÒà§×èÍ¹ä¢µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡ÓË¹´ ·Ñé§·Õèà»ç¹ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡Ùé»ÃÐàÀ·ÅÍÂµÑÇ¾ÔàÈÉ áÅÐÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ»ÃÐàÀ·¤§·Õè 3 »Õ«Öè§¨ÐÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº´Í¡àºÕéÂáµ¡µèÒ§¡Ñ¹ä» ¹Í¡¨Ò¡¹Õéâ¤Ã§¡ÒÃ Ñ́§¡ÅèÒÇä é́à»Ố âÍ¡ÒÊãËé¼Ùé·ÕèÊ¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶¢Í¡Ùéà¾×èÍ»ÅÙ¡ÊÃéÒ§ËÃ×Í«×éÍºéÒ¹ËÅÑ§·Õè 2 ËÃ×ÍËÅÑ§·Õè 3 ¡çä é́ â´Â¸¹Ò¤ÒÃ¨Ðà»ç¹¼Ùé¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ à§Ô¹¡ÙéµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐà§×èÍ¹ä¢·Õèä´é¡ÓË¹´äÇé ·Ñé§¹Õé¢éÒÃÒª¡ÒÃáÅÐÊÁÒªÔ¡ ¡º¢. ·ÕèµéÍ§¡ÒÃ·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐà§×èÍ¹ä¢â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁàµÔÁÊÒÁÒÃ¶µÔ´µèÍä´éâ´ÂµÃ§·ÕèÈÙ¹ÂìÅÙ¡¤éÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ¸ÍÊ. â·Ã. 0-2645-9000 ËÃ×ÍÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅé́ÇÂµ¹àÍ§ä é̈́ Ò¡àÇçºä«µì ¡º¢. ·Õè www.gpf.or.th àÁ¹ÙÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÊÁÒªÔ¡·Ñ é§¹Õ éËÒ¡ÊÁÒªÔ¡Ê¹ã¨ãªéÊÔ·¸Ôà¢éÒÃèÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µèÍ¢Í¡Ù éä´é·Õ è¸¹Ò¤ÒÃÍÒ¤ÒÃÊ§à¤ÃÒÐËì·Ø¡ÊÒ¢Ò·ÑèÇ»ÃÐà·ÈÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 28 Ņ̃¹ÇÒ¤Á È¡¹Õé â´ÂÁÕ¡ÓË¹´·Ó¹ÔµÔ¡ÃÃÁãËéáÅéàÊÃç̈ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2551
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àËµØã´àÁ× èÍÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ èÂ¹á»Å§ÃÑ°ºÒÅáÅéÇ àÃ× èÍ§¡®ËÁÒÂ·Õ è¼ èÒ¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÄÉ®Õ¡Ò (Ê¤¡.) áÅéÇ¨Ö§äÁèÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµèÍàÃ × èÍ§¡®ËÁÒÂ·Õ è¼ èÒ¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§ Ê¤¡. áÅÐÊè§¡ÅÑºÁÒÂÑ§ ÊÅ¤. àÁ× èÍÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ èÂ¹á»Å§ÃÑ°ºÒÅÊÅ¤.¨ÐÊè§àÃ×èÍ§´Ñ§¡ÅèÒÇä»ÂÑ§ÃÑ°Á¹µÃÕà¨éÒ¢Í§àÃ×èÍ§à¾×èÍãËé¾Ô¨ÒÃ³ÒÂ×¹ÂÑ¹ÇèÒÂÑ§µéÍ§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ Ñ́§¡ÅèÒÇµèÍä»ËÃ×ÍäÁè ËÒ¡ÂÑ§Â×¹ÂÑ¹·Õè̈ ÐàÊ¹Í ÊÅ¤.¡ç¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃµèÍä» áµèËÒ¡äÁèÂ×¹ÂÑ¹ ÊÅ¤. ¡ç¨ÐÂØµÔ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¡ÒÃ¨ Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê ×ÍàÊ¹ÍàÃ × èÍ§µ èÍ¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ ÕË¹ èÇÂ§Ò¹¨Óà» ç¹µ éÍ§ÃÐºØ¢ éÍ¡®ËÁÒÂáÅÐÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ÁÒ¡¹éÍÂà¾ÕÂ§ã´ ËÃ×ÍÂÖ´ËÅÑ¡à¡³±ìã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÍÂèÒ§äÃ¤ÇÃÃÐºØ¢éÍ¡®ËÁÒÂáÅÐÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÑºàÃ×èÍ§·ÕèàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Ñé§ËÁ´ à¾×èÍãªéà»ç¹¢éÍÁÙÅ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä´éÍÂèÒ§¤Ãº¶éÇ¹

¶éÒË¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§àÃ×èÍ§äÁèªÑ́ à¨¹ËÃ×ÍÁÕ¢éÍá¡éä¢ ¨ÐµéÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂèÒ§äÃËÒ¡à»ç¹àÃ×èÍ§·ÕèäÁèãªèÊÒÃÐÊÓ¤ÑáÅÐäÁèãªè¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§»ÃÐà´ç¹¢éÍàÊ¹ÍËÃ×ÍÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§àÃ× èÍ§ Ë¹èÇÂ§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶â·ÃÈÑ¾·ì»ÃÐÊÒ¹¢Íá¡éä¢¡Ñºà é̈ÒË¹éÒ·Õè ÊÅ¤.·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºàÃ×èÍ§¹Ñé¹ æ ä´é áµèËÒ¡à»ç¹¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ àª è¹ µÑÇàÅ¢Ç§à§ Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ ËÃ×Íà»ÅÕ èÂ¹á»Å§¢éÍàÊ¹Í Ë¹èÇÂ§Ò¹¨ÐµéÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í¶Í¹àÃ× èÍ§ ËÃ×Í¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×Í¢Íá¡éä¢¢éÍ¤ÇÒÁËÃ×ÍÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¹Ñé¹ æ Êè§ÁÒÂÑ§ ÊÅ¤. â´ÂãËéËÑÇË¹éÒË¹èÇÂ§Ò¹Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Í

¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ ÊÅ¤.¨ÐÊè§Ë¹Ñ§Ê×Í¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ä»ÂÑ§Ë¹èÇÂ§Ò¹ÃÐ´Ñºã´áÅÐÁÕ¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃµÍºË¹Ñ§Ê×ÍËÃ×ÍäÁèÊÅ¤. ¨Ð¢Í¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ã¹ÃÐ´Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§à·èÒ¹Ñé¹ â´Â¨ÐÊè§Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ä»ÂÑ§Ë¹èÇÂ§Ò¹ Ñ́§¡ÅèÒÇÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹ ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·Õèä é́ÃÑºàÃ×èÍ§¾ÃéÍÁ·Ñé§á¨é§¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃµÍº¤ÇÒÁàËç¹
ã¹¡Ã³Õ·Õ èË¹èÇÂ§Ò¹àËç¹ÇèÒ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ Ê¤¡.«Ö è§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÁµÔãËéË¹èÇÂ§Ò¹ÃÑºä»¾Ô¨ÒÃ³Ò´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¹Ñé¹ÁÕ¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹ Ë¹èÇÂ§Ò¹¤ÇÃ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂèÒ§äÃÃÐËÇèÒ§àÊ¹Í¢Í·º·Ç¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹µèÍ Ê¤¡. ËÃ×ÍàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ãËé¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¾Ô̈ ÒÃ³ÒãËÁèã¹·Ò§» Ô̄ºÑµÔË¹èÇÂ§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐ·Óä é́·Ñé§ 2 ÅÑ¡É³Ð¤×Í (1) àÊ¹ÍàÃ×èÍ§ãËé¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¾Ô¨ÒÃ³Ò ËÃ×Í(2) àÊ¹Í¢Í·º·Ç¹ä»ÂÑ§ Ê¤¡.

·èÒ¹·ÃÒºËÃ×ÍäÁèÇèÒ
8 ¶éÒË¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§àÃ×èÍ§äÁèªÑ´à¨¹ËÃ×ÍÁ⌫¢éÍá¡éä¢ ¨ÐµéÍ§

´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂèÒ§äÃ
8 ÊÅ¤. Êè§Ë¹Ñ§Ê×Í¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ä»ÂÑ§Ë¹èÇÂ§Ò¹ÃÐ´Ñºã´

¤Ó¶ÒÁàËÅèÒ¹⌫é ÊÒÁÒÃ¶¤é¹ËÒ¤ÓµÍºä é́·⌫è¤ÍÅÑÁ¹ì¹⌫é

ÊÇÑÊ Ṍ¤èÐ ¡ÅÑºÁÒ¾º¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ¡Ñº¤ÍÅÑÁ¹ì CPLO corner«Öè§à»ç¹áËÅè§·ÕèÁÕ¡ÒÃËÂÔºÂ¡»ÃÐà´ç¹¤Ó¶ÒÁáÅÐ¤ÓµÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÒà¼Âá¾ÃèãËéá¡è·èÒ¹¼ÙéÍèÒ¹
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ËÒ¡µéÍ§¡ÒÃ¤é¹ËÒÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¨ÐµéÍ§¤é¹¨Ò¡àÇçºä«µì¢Í§ÊÓ¹Ñ¡â¦É¡ ÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ÍàÇçºä«µì¢Í§ ÊÅ¤. áÅÐàÇçºä«µìäË¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ÍéÒ§ÍÔ§ä´é
ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Õ è»ÃÒ¡¯º¹àÇçºä«µì¢Í§ÊÓ¹ Ñ¡â¦É¡  ÊÓ¹ Ñ¡àÅ¢Ò¸ Ô¡ÒÃ¹ÒÂ¡Ã Ñ°Á¹µÃÕ(www.thaigov.go.th) «Ö è§à¼Âá¾ÃèÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¹Ñé¹ à»ç¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¾×èÍ¡ÒÃà¼Âá¾Ãè»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìâ´Â·Ñ¹·ÕÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÃÐ·Õ è»ÃÒ¡¯¨Ö§ÍÒ¨äÁè¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÁµÔ¢Í§·Õ è»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¨Ö§äÁèÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ÍéÒ§ÍÔ§ÍÂèÒ§à»ç¹·Ò§¡ÒÃ¢³Ð·ÕèàÇçºä«µì¢Í§ ÊÅ¤. (www.cabinet.thaigov.go.th)¨Ðà¼Âá¾ÃèÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÍÂèÒ§à»ç¹·Ò§¡ÒÃ·ÕèÍÂÙèã¹ÃÙ»áºº¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÒª¡ÒÃ Ö̈§ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ÍéÒ§ÍÔ§ä é́·Ñé§¹Õé ·Õè¼èÒ¹ÁÒ ÊÅ¤. ä´é»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÊÓ¹Ñ¡â¦É¡ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕãËéà»ç¹ä»ã¹·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡ÑºÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ â´Âà©¾ÒÐã¹àÃ×èÍ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ÍèÍ¹ ¤Ò´ÇèÒÍÒ¨¨Ðà»ç¹»ÑËÒáÅÐ¡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁà¢éÒã¨·ÕèÊÑºÊ¹¡ÑºË¹èÇÂ§Ò¹áÅÐ»ÃÐªÒª¹¼ÙéÊ¹ã¨â´Â·ÑèÇä»
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¾¨¹Ò¹Ø¡Ã
Á©ºÑº¤¹·

Ó§Ò¹

¹Í¡¨Ò¡»ÃÐà´ç¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍº·Õèà¼Âá¾Ãèã¹¤ÍÅÑÁ¹ì CPLO corner ¹ÕéáÅéÇ ·èÒ¹ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ÍèÒ¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍºà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕà¾ÔèÁàµÔÁä´é¨Ò¡àÇçºä«µì ÊÅ¤.ÊÑ¨Ã http://www.mobilesoc.soc.go.th/·Õ èË ÑÇ¢éÍ¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍºà¡Õ èÂÇ¡ÑºàÃ× èÍ§àÊ¹Í ¤ÃÁ.«Öè§áºè§à»ç¹ËÁÇ´ËÁÙèªÑ´à¨¹ ä´éá¡è  ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÃ×èÍ§àÊ¹ÍµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁàËç¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ Ñ́̈ áÅÐÊè§ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ áÅÐàÃ×èÍ§Í×è¹ æ

¤Ó¹Õéãªéä´é·Ñé§ã¹àªÔ§ºÇ¡áÅÐàªÔ§Åºã¹àªÔ§ºÇ¡ ¶éÒà¾ÅÔ¹¡Ñº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ËÃ×Í·Ó§Ò¹´éÇÂ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ áÊ´§ÇèÒ·Ó§Ò¹´éÇÂ¤ÇÒÁÊ¹Ø¡ ÊºÒÂ àÇÅÒÁÑ¡¼èÒ¹ä»é́ÇÂ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇáÅÐäÁèà¤ÃÕÂ´ ¶éÒËÑÇË¹éÒ·Ó§Ò¹ é́ÇÂ¤ÇÒÁà¾ÅỐ à¾ÅÔ¹áÅÐÅÙ¡¹éÍ§¡ç·Ó§Ò¹´éÇÂ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ áºº¹Õé§Ò¹ÁÕËÇÑ§ä»âÅ´ã¹·Ò§¡ÅÑº¡Ñ¹ ºÒ§¤ÃÑé§¤ÓÇèÒà¾ÅÔ¹¹Õé¡çãªéÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂã¹àªÔ§Åº àªè¹ à¾ÅÔ¹¡Ñº¡ÒÃãªéÍÓ¹Ò¨ áÊ´§ÇèÒÁÕ¡ÒÃãªéÍÓ¹Ò¨´éÇÂ¤ÇÒÁÊ¹Ø¡ (Ê¹Ø¡à©¾ÒÐ¼Ùéãªé ¼Ùé¶Ù¡ãªéÍÓ¹Ò¨¤§äÁèÃÙéÊÖ¡Ê¹Ø¡áµèÍÂèÒ§ã´)àÁ×èÍà¾ÅÔ¹ÁÒ¡à¢éÒ æ áÅéÇ ·ÕèÊØ´¡ç¨ÐàÅÂà¶Ô´ äÁè¤Ó¹Ö§¶Ö§àËµØáÅÐ¼ÅáÅÐ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁÍÕ¡µèÍä» à»ç¹¤ÇÒÁà¾ÅÔ¹·Õè¡èÍ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ìãËé¼ÙéÍ×è¹ ¤¹·Ó§Ò¹µéÍ§ÃÐÇÑ§ ÍÂèÒ»ÅèÍÂãËéà¡Ố ÊÀÒ¾ÍÂèÒ§¹Õé

à¾ÅÔ¹ ¡. Ê¹Ø¡ ÊºÒÂà¾ÅÔ¹
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ÊÇÑÊ Ṍ¤èÐ ·èÒ¹¼ÙéÍèÒ¹ CPLO corner¡ÅÑºÁÒ¾º¡Ñ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ CPLO corner ©ºÑº¹ÕéÂÑ§àµçÁä» é́ÇÂ¤Ó¶ÒÁÁÒ¡ÁÒÂ·Õ èËÅÒÂÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃÊ§ÊÑÂ áÅÐä´é¶ÒÁ¼èÒ¹â¤Ã§¡ÒÃ ÊÅ¤.ÊÑ¨Ã ¨Ö§¢ÍËÂÔºÂ¡µÑÇÍÂèÒ§·Õè¹èÒÊ¹ã¨ÁÒà¼Âá¾Ãèã¹©ºÑº¹ÕéÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÊ¹ÍàÃ× èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¤ÇÃà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà¤Â¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÊ¹ÍàÃ× èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹ÅÑ¡É³ÐáÂ¡ÊèÇ¹ ¤×Í 1) ÊèÇ¹Ë¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§ 2) ÊèÇ¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§àÃ× èÍ§â´ÂÊèÇ¹·Õè 2 ¨Ð»ÃÐ¡Íº´éÇÂÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ·Ñé§ 9 ¢éÍ µÒÁ·ÕèÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ× èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 ¡ÓË¹´
·Õè¼èÒ¹ÁÒ¾ºÇèÒ ÁÕ¡ÒÃ Ñ́̈ ·Ó·Ñé§ 2 áºº ¤×Í 1. áºº·ÕèáÂ¡ÊèÇ¹ÃÐËÇèÒ§Ë¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§àÃ×èÍ§ áÅÐ 2. áºº·Õè¹ÓÊÒÃÐÊÓ¤Ñ·Ñ é§ 9 ¢éÍ ÃÇÁÍÂÙ èã¹Ë¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§ «Ö è§ã¹ÃÐÂÐËÅÑ§ ¾ºÇèÒËÅÒÂÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§·Õ èÁÕÊÒÃÐÊÑé¹ÁÒ¡ áÅÐá¹ºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÃ×èÍ§·ÕèÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒÂÑ§ÊÅ¤. ́ Ñ§¹Ñé¹ Ö̈§¢Í á¹Ð¹ÓÇèÒ ¤ÇÃ¨Ð·ÓµÒÁáºº·Õè 2   â´ÂãËéÁ ÕÊÒÃÐÊÓ¤ Ñ¢Í§àÃ × èÍ§¤Ãº¶ éÇ¹µÒÁ·Õ è¡ÓË¹´äÇ é
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ«Ö è§à»ç¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¹Ñé¹ ¨Óà»ç¹µéÍ§á»Åà»ç¹ÀÒÉÒä·ÂËÃ×ÍäÁè áÅÐ¨ÐµéÍ§Êè§àÍ¡ÊÒÃ´Ñ§¡ÅèÒÇÁÒà¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¨Ó¹Ç¹à·èÒã´
ËÒ¡àÍ¡ÊÒÃ«Öè§¨Ðãªé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕà»ç¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà¨éÒ¢Í§àÃ× èÍ§¨Óà»ç¹µéÍ§á»ÅàÍ¡ÊÒÃ¹Ñ é¹à»ç¹ÀÒÉÒä·Â·Ñ é§©ºÑº ÁÔãªè©ºÑºÂèÍáÅÐ¨Ñ´Êè§ÁÒµÒÁ¨Ó¹Ç¹·Õ è  ÊÅ¤. ¡ÓË¹´ ·Ñ é§©ºÑºÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

4 ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÊ¹ÍàÃ × èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ µéÍ§·ÓáººÊÑé¹ ËÃ×ÍáººÂÒÇ?
4 ã¤ÃµéÍ§Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê ×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹?

ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµÒÁ·ÕèÃÐàºÕÂºÇèÒ é́ÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ̧ Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¾.È. 2548 ¢éÍ 13 ¡ÓË¹´ ÁÕ 9 ¢éÍ ´Ñ§¹Õé1) àÃ×èÍ§à ỐÁ (¶éÒÁÕ)2) àËµØ¼Å¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·ÕèµéÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ3) ¤ÇÒÁàÃè§´èÇ¹¢Í§àÃ×èÍ§ (¶éÒÁÕ) â´ÂÃÐºØÇÑ¹ÊØ´·éÒÂ·Õè¨ÐµéÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃ×èÍ§¹Ñé¹äÇé´éÇÂ4) ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§àÃ×èÍ§ËÃ×Í¢éÍà·ç̈ ¨ÃÔ§áÅÐ¢éÍ¡®ËÁÒÂ5) »ÃÐà´ç¹¢Í§»ÑËÒ·ÕèµéÍ§¡ÒÃãËé¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¾Ô¨ÒÃ³Ò6) ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºËÃ×Í¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§(¶éÒÁÕ)7) ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡®ËÁÒÂ ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ËÃ×Í¤ÓÊÑè§ã´ æ ¡ÓË¹´ãËéµéÍ§ÁÕ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìËÃ×ÍÈÖ¡ÉÒã¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹¡èÍ¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ãËéàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìËÃ×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾ÃéÍÁ·Ñ é§¨Ñ´·Ó¼ÅÊÃØ»àÊ¹ÍÁÒ é́ÇÂ8) ¤èÒãªé̈ èÒÂ·ÕèµéÍ§ãªéã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐ·ÕèÁÒáËè§à§Ô¹¤èÒãªé̈ èÒÂ9) ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Õè»ÃÐÊ§¤ì¨ÐãËé¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÍ¹ØÁÑµÔãËé¤ÇÒÁàËç¹ªÍºËÃ×ÍÁÕÁµÔ â´ÂãËéÃÐºØãËéªÑ́ à¨¹áÅÐáÂ¡à»ç¹¢éÍ æ ãËé¤Ãº¶éÇ¹
¨Ó¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃµéÍ§¨Ñ´Êè§ãËé ÊÅ¤. µÒÁ·Õè ÊÅ¤. ¡ÓË¹´ ÁÕ´Ñ§¹Õé1) àÃ×èÍ§à¾×èÍ·ÃÒº 40 ªØ´2) àÃ×èÍ§à¾×èÍ¾Ô̈ ÒÃ³Ò 70 ªØ´3) àÃ×èÍ§¡®ËÁÒÂ 140 ªØ´4) àÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¹Í¡Ê¶Ò¹·Õè 70 ªØ´
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¼ÙéÅ§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹¤ÇÃà»ç¹ã¤Ã
µÒÁÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ× èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 ¢éÍ 10 ÇÃÃ¤ 2 ¡ÓË¹´ãËéà»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§·ÕèàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×Í¢éÍàÊ¹Íá¹ÐµéÍ§ÃÒÂ§Ò¹ãËéÃÑ°Á¹µÃÕà¨éÒÊÑ§¡Ñ´¢Í§µ¹·ÃÒº¶Ö§¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×Í¢éÍàÊ¹Íá¹Ð¹Ñé¹ ¡èÍ¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ´Ñ§¹Ñé¹ »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Í¸Ôº´ÕÊÒÁÒÃ¶Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹ä´é â´ÂµéÍ§ÃÒÂ§Ò¹ãËéÃÑ°Á¹µÃÕ·ÃÒº¤ÇÒÁàËç¹¹Ñé¹ æ ¡èÍ¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ´éÇÂÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁ ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇèÒàÃ× èÍ§·ÕèµÍº¤ÇÒÁàËç¹¹Ñé¹ à»ç¹»ÃÐà ḉ¹àªÔ§¹âÂºÒÂËÃ×Í»ÃÐà ḉ¹àªÔ§» Ô̄ºÑµÔËÒ¡à»ç¹»ÃÐà´ç¹àªÔ§¹âÂºÒÂ¤ÇÃãËéÃÑ°Á¹µÃÕà»ç¹¼Ù é¾ Ô¨ÒÃ³ÒÅ§¹ÒÁ ËÒ¡à»ç¹»ÃÐà´ç¹àªÔ§»¯ÔºÑµ Ô· Õ èà¡ Õ èÂÇ¡ÑºËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµ Ô· Õ èÊ èÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¹Ñ é¹ æÃÑº¼Ô´ªÍºÍÂÙ èáÅéÇ ¡çÊÒÁÒÃ¶ãËé»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§/Í¸Ôº´ÕÅ§¹ÒÁä´é¡Ã³Õ·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃä´é»ÃÐªØÁËÒÃ×Í¡ÑºÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§à¾×èÍËÒ¢éÍÊÃØ»ÃèÇÁ¡Ñ¹ã¹àÃ×èÍ§·Õè¨ÐàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃṎ ¹áÅéÇàÊÃç̈  áµèàÁ×èÍÊè§àÃ×èÍ§ÁÒÂÑ§ ÊÅ¤.áÅÐ ÊÅ¤. ä´é¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§ ¡ÅÑº¾ºÇèÒÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õèä é́ÃèÇÁËÒÃ×Í é́ÇÂ¹Ñé¹äÁèàËç¹ é́ÇÂ ¡Ã³Õàªè¹¹Õé¤ÇÃá¡é»ÑËÒÍÂèÒ§äÃã¹¡ÒÃàªÔ»ÃÐªØÁËÒÃ×Í¢Í§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ èÒ»ÃÐà´ ç¹¢Í§¡ÒÃËÒÃ ×Í à» ç¹àÃ × è Í§ã¹Å Ñ¡É³Ðã´ËÒ¡à»ç¹»ÃÐà´ç¹àªÔ§¹âÂºÒÂ ¤ÇÃàªÔÃÐ´Ñº¼ÙéºÃÔËÒÃ·Õ èÊÒÁÒÃ¶µÑ´Ê Ô¹ã¨ä´ éà¢ éÒÃ èÇÁ»ÃÐªØÁáÅÐ¤ÇÃ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¾×èÍÊè§»ÃÐ¡ÍºàÃ×èÍ§ÁÒãËéÊÅ¤. é́ÇÂ

ÊÅ¤. ÁÕÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¢Í¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õ èà¡ Õ èÂÇ¢éÍ§ã¹àÃ × èÍ§«Ö è§Á Õ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ (¤¡¡.)´ÙáÅÍÂÙèáÅéÇÍÂèÒ§äÃÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 7 àÁÉÒÂ¹ 2547 ä´é¡ÓË¹´á¹Ç»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃ¢Í¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ã¹àÃ×èÍ§´Ñ§¡ÅèÒÇäÇéÇèÒ ËÒ¡àÃ×èÍ§ã´·Õè¼èÒ¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§ ¤¡¡. ã´ æ «Öè§ÁÕ¼Ùéá·¹¢Í§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ÃèÇÁà»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÂÙèáÅéÇ  ÊÅ¤. ¨ÐäÁè¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õ èÁ Õ¼ Ù éá·¹ÃèÇÁà»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹Ñ é¹ÍÕ¡áµè̈ Ð¢ÍãËéÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà é̈Ò¢Í§àÃ×èÍ§ Êè§ÊÓà¹Ò¤ÓÊÑè§áµè§µÑé§¤¡¡. áÅÐÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§ ¤¡¡. ÁÒà»ç¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµèÍä»ËÒ¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õ èµÍº¤ÇÒÁàËç¹ ÁÕ¤ÇÒÁàËç¹¢Ñ´áÂé§¡Ñº¢éÍàÊ¹Í¢Í§à¨éÒ¢Í§àÃ×èÍ§ ¨ÐÁÕ¼ÅµèÍ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ËÃ×ÍäÁè¶ éÒÊ èÇ¹ÃÒª¡ÒÃàÊ¹Í»ÃÐà´ ç¹¤ÇÒÁàË ç¹· Õ èáµ¡µ èÒ§¨Ò¡¢éÍàÊ¹Í¢Í§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà¨éÒ¢Í§àÃ×èÍ§ã¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÍÂèÒ§ÁÒ¡ ¨ÐÁÕá¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹àÃ×èÍ§´Ñ§¡ÅèÒÇâ´ÂÊ è§àÃ × èÍ§ãË é¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Å Ñ è¹¡ÃÍ§àÃ × èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¾Ô¨ÒÃ³Òà¾×èÍãËéÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàËç¹áµ¡µèÒ§ä´éªÕéá¨§ ÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁ ÁÕºÒ§¡Ã³Õ·Õè¤ÇÒÁàËç¹· Õ è¢ Ñ´áÂ é§ÍÒ¨·ÓãË é¢ éÍàÊ¹Í¢Í§Ê èÇ¹ÃÒª¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»ä é́¡ÒÃ¤é¹ËÒÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Ò§àÇçºä«µìÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÂèÒ§äÃ¡ÒÃ¤ é¹ËÒÁµ Ô¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ Õ·Õèà»ç¹·Ò§¡ÒÃ·Ò§àÇçºä«µìÊÒÁÒÃ¶¤é¹ËÒä´é¨Ò¡àÇçºä«µì ÊÅ¤.
www.cabinet.thaigov.go.thâ´ÂàÅ×Í¡·Õ èÃÒÂ¡ÒÃ¤é¹ËÒ¢éÍÁÙÅÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ Õ« Ö è§ÊÒÁÒÃ¶¤é¹ËÒä´é â´ÂãÊèà¾ÕÂ§¤ÓÊÓ¤Ñ ËÃ×ÍÃÐºØÇÑ¹à´×Í¹»Õ·Õ èÁÕÁµÔ ËÃ×ÍàÅ¢·Õ èË¹Ñ§Ê×Í ËÃ×ÍÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà é̈Ò¢Í§àÃ×èÍ§ ¾º¡Ñ¹ãËÁè©ºÑºË¹éÒ
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ÊÇÑÊ Ṍ¤èÐ ·èÒ¹¼ÙéÍèÒ¹ ÊÅ¤.ÊÒÃ
µèÍà¹×èÍ§¨Ò¡ ÊÅ¤.ÊÒÃ ©ºÑº·ÕèáÅéÇ ÁÕ»ÃÐà ḉ¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍº·Õèä´é¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ ÊÅ¤. ÊÑ¨Ã «Öè§¨Ðà»ç¹»ÃÐâÂª¹ìã¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÃ× èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ¢Í§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃµèÒ§ æ Ñ́§¹Õé

¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫
¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ»ÃÐÁÒ³¡ÕèË¹éÒ
¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÔä é́¡ÓË¹´äÇéµÒÂµÑÇ áµèË¹Ñ§Ê×ÍàÊ¹ÍàÃ× èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐªÑºáÅÐÁÕÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§àÃ×èÍ§¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÃÐàºÕÂºÇèÒ é́ÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ̧ Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 ËÁÇ´ 3â´ÂÅÓ´Ñº¤ÇÒÁãËéªÑ´à¨¹áÅÐÊÐ´Ç¡µèÍ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¹ÓÃÐºº CABNETÁÒãªéã¹Í¹Ò¤µÃÙ»áºº¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡ç̈ Ðà»ç¹ä»µÒÁáºº¿ÍÃìÁÁÒµÃ°Ò¹ (template)
ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÐ·ÃÇ§µéÍ§¨Ñ´Êè§àÍ¡ÊÒÃä»à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ËÃ×Í¡Ã³Õ·Õè ÊÅ¤.»ÃÐÊÒ¹¢ÍàÍ¡ÊÒÃà¾ÔèÁàµÔÁ «Öè§ÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ¨ÐÁÕÇÔ̧ Õ¡ÒÃÊè§·Õè̈ ÐªèÇÂ»ÃÐËÂÑ́ ·Ñé§àÇÅÒáÅÐ¤èÒãªé̈ èÒÂ àªè¹Êè§·Ò§ e-mail ä é́ËÃ×ÍäÁè
·Õè¼èÒ¹ÁÒËÅÒÂàÃ×èÍ§ä´éÁÕ¡ÒÃÊè§àÍ¡ÊÒÃ·Ò§ e-mail áÅéÇáµè»ÑËÒ¨ÐÍÂÙè·Õè¡ÒÃ¼ÅÔµàÍ¡ÊÒÃ ã¹¡Ã³ÕàÍ¡ÊÒÃ·ÕèÁÕ¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒäÁèÁÒ¡áÅÐäÁèãªèàÃ× èÍ§àÃè§´èÇ¹ ÊÅ¤.ÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔµàÍ¡ÊÒÃãËéä é́ áµèã¹¡Ã³ÕàÃ×èÍ§·ÕèµéÍ§àÊ¹Í

¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕâ´Â è́Ç¹ ·Ò§ ÊÅ¤. ÍÒ¨¨Ð¼ÅÔµàÍ¡ÊÒÃäÁè·Ñ¹â´Âà©¾ÒÐàÍ¡ÊÒÃã¹áººÃÙ»àÅèÁ àªè¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍÂØ·¸ÈÒÊµÃìµèÒ§ æ Ñ́§¹Ñé¹¡ÃÐ·ÃÇ§¨ÐµéÍ§¼ÅÔµàÍ¡ÊÒÃÊè§ÁÒãËé ÊÅ¤.
¢Í·ÃÒºà§×èÍ¹àÇÅÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ
ÊÅ¤. ä é́¡ÓË¹´á¹Ç» Ô̄ºÑµÔãËéÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ Ñ́§¹Õé1. àÃ×èÍ§·ÑèÇä»- àÃ× èÍ§·ÕèÁÕ¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃá¹è¹Í¹ ãËéÊè§¶Ö§ ÊÅ¤. ¡èÍ¹ÇÑ¹¶Ö§¡ÓË¹´¹Ñé¹äÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ 2 ÊÑ»´ÒËì- àÃ×èÍ§áµè§µÑé§¢éÒÃÒª¡ÒÃáÅÐ¼ÙéºÃÔËÒÃÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ ãËéÊè§¶Ö§ ÊÅ¤. ¡èÍ¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕäÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ7 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ- àÃ× èÍ§·Õ èµéÍ§¹Ó¢Ö é¹·ÙÅà¡ÅéÒÏ ãËéÊè§¶Ö§ ÊÅ¤. ¡èÍ¹¡ÓË¹´àÇÅÒäÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ 2 à ×́Í¹2. àÃ×èÍ§¡®ËÁÒÂ- àÃ×èÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃèÒ§¡®ËÁÒÂãËéÊè§¶Ö§ ÊÅ¤. ¡èÍ¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕäÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ 30 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ- Ã èÒ§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§·Õ è·ÃÒº¡ÓË¹´ÇÑ¹·Õ èãª éº Ñ§¤ Ñºá¹è¹Í¹áÅéÇ ãËéÊè§¶Ö§ ÊÅ¤. ¡èÍ¹¡ÓË¹´ÇÑ¹ãªéºÑ§¤ÑºäÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ 60 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ- ÃèÒ§¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò·Õè·ÃÒº¡ÓË¹´ÇÑ¹·ÕèãªéºÑ§¤Ñº·Õèá¹è¹Í¹áÅéÇ ¤ÇÃãËé ÊÅ¤. ÁÕàÇÅÒÊÓËÃÑº¡ÒÃ¹ÓÃèÒ§¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò´Ñ§¡ÅèÒÇ¢Ö é¹·ÙÅà¡ÅéÒÏ ¶ÇÒÂäÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ 90 ÇÑ¹áÅÐàÁ×èÍà¨éÒË¹éÒ·Õè ÊÅ¤. ä´éÃÑºàÃ×èÍ§ ¨ÐµéÍ§¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹áÅÐá¨é§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà¨éÒ¢Í§àÃ×èÍ§ãËé·ÃÒºÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹ÇèÒàÃ× èÍ§´Ñ§¡ÅèÒÇ¤Ò´ÇèÒ¨ÐàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕàÁ× èÍã´(â´Â·ÑèÇä»¨ÐäÁèà¡Ô¹ 3 ÊÑ»´ÒËì¹Ñº¨Ò¡ä é́ÃÑºàÃ×èÍ§)

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫¤ÇÃÂÒÇ¡⌫èË¹éÒ ?
µÍº¤ÇÒÁàËç¹äÁè·Ñ¹ ·ÓÍÂèÒ§äÃ ?
àÃ×èÍ§·⌫è¡ÃÐ·ÃÇ§àÊ¹Í¨Ðà¢éÒ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃ⌫àÁ×èÍäËÃè ?
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áµèã¹ºÒ§¤ÃÑ é§á¹Ç»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¡ÅèÒÇÍÒ¨¤ÅÒ´à¤Å× èÍ¹ä»à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§à»ç¹ÇÒÃÐ¨Ã ÃÇÁ·Ñé§ÁÕºÒ§¡Ã³Õ·ÕèÃÑ°Á¹µÃÕ¢ÍãËéàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ºÒ§àÃ×èÍ§à»ç¹¡ÒÃàÃè§´èÇ¹à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹
¡ÒÃàÊ¹ÍÃèÒ§¡®ËÁÒÂ

ã¹¡ÒÃàÊ¹ÍÃèÒ§¡®ËÁÒÂÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨ÐµéÍ§¨Ñ´·ÓºÑ¹·Ö¡ÇÔà¤ÃÒÐËìÊÃØ»àÃ× èÍ§µÒÁÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2531 áÅÐ·Õèá¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ áÅÐÊÃØ»¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ã¹¡ÒÃµÃÒ¾ÃÐÃÒª-ºÑÑµÔ (checklist 10 »ÃÐ¡ÒÃ) «Öè§ÍÂÙè·éÒÂÃÐàºÕÂºÇ èÒ´ éÇÂËÅ Ñ¡à¡³± ìáÅÐÇ Ô¸ Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ × èÍ§µ èÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 ËÃ×ÍäÁè
µÒÁÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ× èÍ§Ï»Õ 2548 ¡ÓË¹´ãËé¡ÒÃàÊ¹ÍÃèÒ§¡®ËÁÒÂÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃµéÍ§¨Ñ´·Ó checklist 10 »ÃÐ¡ÒÃ à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ã¹¡ÒÃµÃÒ¡®ËÁÒÂ áÅÐä´éÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃãªéºÑ¹·Ö¡ÇÔà¤ÃÒÐËìÊÃØ» «Öè§à»ç¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓµÒÁÃÐàºÕÂºÏ à´ÔÁä»áÅéÇ´Ñ§¹Ñ é¹ ¨Ö§äÁèµéÍ§¨Ñ´·ÓºÑ¹·Ö¡ÇÔà¤ÃÒÐËìÊÃØ»àÃ× èÍ§áµèÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁ àÃ×èÍ§·ÕèàÊ¹Í¨ÐµéÍ§ÁÕÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÃÐàºÕÂºÏ ¢éÍ 13 áÅÐ 14 é́ÇÂ
ã¹¡ÒÃàÊ¹ÍÃèÒ§¡®ËÁÒÂ¨Óà»ç¹µéÍ§¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒºÑ§¤Ñºãªé¡®ËÁÒÂ·Ø¡©ºÑºËÃ×ÍäÁè
¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒºÑ§¤Ñºãªé¡®ËÁÒÂËÃ×Í¡ÓË¹´àÇÅÒãËéÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò·º·Ç¹¡®ËÁÒÂ¹Ñé¹ à»ç¹àÃ× èÍ§·ÕèµéÍ§¾Ô¨ÒÃ³Òà»ç¹¡Ã³Õ æ ä» «Öè§¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºàÃ×èÍ§ÇèÒËÒ¡¾é¹¡ÓË¹´¹Ñé¹áÅéÇ¨ÐÂÑ§¤§ãªé¡®ËÁÒÂ¹Ñé¹ÍÕ¡ËÃ×ÍäÁè ËÃ×Í¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹ãËéÊÍ´¤ÅéÍ§¡ÑºÊÀÒÇ¡ÒÃ³ì·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»

ËÃ×ÍäÁè ËÒ¡à»ç¹¡®ËÁÒÂ·Õ èÍÍ¡ÁÒà¾× èÍá¡éä¢»ÑËÒà©¾ÒÐ¤ÃÒÇáÅÐËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹¨ÐäÁèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ÍÕ¡µèÍä»¡ç¤ÇÃ¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒºÑ§¤ÑºãªéãËéªÑ´à¨¹
¡ÒÃ¢Í¤ÇÒÁàËç¹

ËÒ¡àÃ×èÍ§·Õè ÊÅ¤. ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ÁÒä´éÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´à¢éÒÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§Ï àÃçÇ¡ÇèÒ¡ÓË¹´ ·ÓãËéÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹äÁè·Ñ¹ ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¹Ñé¹æ ÂÑ§µéÍ§àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹à»ç¹ÅÒÂÅÑ¡É³ìÍÑ¡ÉÃËÃ×ÍäÁè
ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¤ÇÃÊè§¤ÇÒÁàËç¹à»ç¹ÅÒÂÅÑ¡É³ìÍÑ¡ÉÃÁÒÂÑ§ ÊÅ¤. â´Âà©¾ÒÐã¹¡Ã³Õ¤ÇÒÁàËç¹ã¹àÃ× èÍ§ÃèÒ§¡®ËÁÒÂáÁ éÇ è Ò¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ ÕËÃ ×Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§Ï ¨ÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁä»áÅéÇ¡çµÒÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ ÊÅ¤.¨ÐÊ è§¤ÇÒÁàË ç¹¹ Ñ é¹ä»Â Ñ§ÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÄÉ®Õ¡Ò (Ê¤¡.) à¾× èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÃÇ¨¾Ô¨ÒÃ³ÒÃèÒ§¡®ËÁÒÂáÅÐËÒ¡¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õ èàÊ¹ÍÁÒÀÒÂËÅÑ§à»ç¹»ÃÐà´ç¹ÊÓ¤ÑÁÕ¼ÅãËéÃèÒ§¡®ËÁÒÂ·Õè¼èÒ¹¡ÒÃµÃÇ¨¾Ô̈ ÒÃ³Ò¢Í§ Ê¤¡. áµ¡µèÒ§ä»¨Ò¡·Õè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÍ¹ØÁÑµÔËÅÑ¡¡ÒÃáÅéÇ ã¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ ÊÅ¤. ¡ç¨Ð¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§
¡Ã³Õ·ÕèÊè§àÃ×èÍ§ÁÒãËéàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ã¹ÊèÇ¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÃÐªÑé¹ªÔ´ÁÒ¡â´Â·ÕèºÒ§àÃ×èÍ§ÁÕ¢éÍÁÙÅ·Õèà¡Õ èÂÇ¢éÍ§¡ÑºËÅÒÂË¹èÇÂ§Ò¹·ÓãËéÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¨Ó¡Ñ´ã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÃÐËÇèÒ§Ë¹èÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹ÊÅ¤. ÁÕá¹Ç·Ò§á¡é»ÑËÒàªè¹¹ÕéÍÂèÒ§äÃ
»ÑËÒ´Ñ§¡ÅèÒÇà¡Ô´¢Öé¹à¾ÃÒÐÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃÊè§àÃ× èÍ§ÁÒÂÑ§ÊÅ¤. ã¹ÇÑ¹¨Ñ¹·ÃìáÅÐµéÍ§¡ÒÃãËé¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ
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ã¹ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ¹Ñé¹ Ö̈§¨Óà»ç¹µéÍ§¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÃÐªÑé¹ªÔ´ ËÒ¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃµÍºà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍäÁè·Ñ¹ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ãËéÃÑ°Á¹µÃÕµÍº¤ÇÒÁàËç¹ã¹·Õè»ÃÐªØÁáÅéÇÊè§Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍº¤ÇÒÁàËç¹µÒÁÁÒÀÒÂËÅÑ§
ã¹¡Ã³Õ·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ÁÕ¤ÇÒÁàËç¹áµ¡µèÒ§¨Ò¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà é̈Ò¢Í§àÃ×èÍ§ à»ç¹ä»ä é́ËÃ×ÍäÁè·Õè ÊÅ¤.¨Ðà»ç¹Ë¹èÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁÃèÇÁÃÐËÇèÒ§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃàËÅèÒ¹Ñé¹à¾×èÍËÒ¢éÍÂØµÔ¡èÍ¹
áÁéÇèÒÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 ¢éÍ 11 ¡ÓË¹´ãËé ÊÅ¤. ÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´ãËéË¹èÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õèà¡Õ èÂÇ¢éÍ§ÁÒ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×ÍËÃ×ÍËÒ¢éÍÂØµÔã¹¡Ã³Õ·Õ èÁÕ¤ÇÒÁàËç¹áµ¡µèÒ§ËÃ×Í¢Ñ´áÂé§¡Ñ¹áµèã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔà¹× èÍ§¨Ò¡¢³Ð¹Õ éÁ Õ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·ÓË¹éÒ·Õè¾Ô¨ÒÃ³ÒàÃ×èÍ§·ÕèàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàËç¹áµ¡µèÒ§ËÃ×Í¢Ñ´áÂé§¡Ñ¹ÍÂÙèáÅéÇ ´Ñ§¹Ñé¹ÍÒ¨¨ÐµéÍ§¾Ô¨ÒÃ³ÒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁÇèÒËÒ¡àÃ×èÍ§¹Ñé¹ æ µéÍ§¼èÒ¹ ÊÅ¤. ÍÕ¡ªÑé¹Ë¹Öè§¨Ðà»ç¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ÍäÁè
ã¹¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹ ÊÅ¤. ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØ»ÃÐà ḉ¹·ÕèµéÍ§¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹áÅÐË¹èÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹¡ÃÐ·ÃÇ§·ÕèµéÍ§¡ÒÃãËéµÍº¤ÇÒÁàËç¹ãËéªÑ´à¨¹ä´éËÃ×ÍäÁè
ã¹»Ñ¨¨ Øº Ñ¹¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹Â Ñ§äÁ èÊÒÁÒÃ¶ÃÐº Ø»ÃÐà´ç¹áÅÐË¹èÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹¡ÃÐ·ÃÇ§·ÕèµéÍ§¡ÒÃãËéµÍº¤ÇÒÁàËç¹ä´ é à¹×èÍ§¨Ò¡¢éÍ¨Ó¡Ñ´´éÒ¹àÇÅÒáÅÐ¢éÍ¨Ó¡Ñ´´éÒ¹¤ÇÒÁÃÙéÃÐ´ÑºÅÖ¡à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹µèÒ§ æ ã¹ÊÑ§¡Ñ́ ¢Í§áµèÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§  ÍÂèÒ§äÃ¡çµÒÁã¹Í¹Ò¤µËÒ¡àÃ×èÍ§ã´ÁÕÃÐÂÐàÇÅÒà¾ÕÂ§¾Í¡ç¨Ð·´ÅÍ§¹ÓÃèÍ§ÃÐºØ»ÃÐà´ç¹ã¹¡ÒÃ¶ÒÁ¤ÇÒÁàËç¹

Í×è¹ æ
¡ÒÃ Ñ́̈ µÑé§Í§¤ì¡ÒÃÁËÒª¹ ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨Óà»ç¹¨ÐµéÍ§Êè§àÃ× èÍ§ãËéÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÃÒª¡ÒÃ (ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾.Ã.) ãËé¤ÇÒÁàËç¹¡èÍ¹ËÃ×ÍäÁè
¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä é́ÁÕÁµÔàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 18 ¡Ã¡®Ò¤Á 2549 àËç¹ªÍº¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§Í§¤ì¡ÒÃÁËÒª¹µÒÁ·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾.Ã.àÊ¹ÍãË éÊ èÇ¹ÃÒª¡ÒÃµéÍ§àÊ¹ÍàÃ× èÍ§¡ÒÃ¢Í¨Ñ´µÑ é§Í§¤ì¡ÒÃÁËÒª¹µèÍ ¡.¾.Ã. ¡èÍ¹¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ´Ñ§¹Ñé¹ ËÒ¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ× èÍ§´Ñ§¡ÅèÒÇÁÒÂÑ§ ÊÅ¤.â´ÂµÃ§ ÊÅ¤. ¨ÐÊè§àÃ×èÍ§ Ñ́§¡ÅèÒÇä»ãËé ¡.¾.Ã. ãËé¤ÇÒÁàËç¹¡èÍ¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃµèÍä»
ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨Ð·ÃÒºä é́ÍÂèÒ§äÃÇèÒ ÊÅ¤. ¨Ð¹ÓàÃ×èÍ§·ÕèàÊ¹ÍºÃÃ¨Øà¢éÒÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÑ¹ã´
ÊÅ¤. ÁÕËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ̧ Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 ¢éÍ 10 à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¨é§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹àÃ×èÍ§·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃàÊ¹Í â´ÂàÁ×èÍ ÊÅ¤. ä é́ÃÑºàÃ×èÍ§áÅéÇ¨Ðá é̈§ãËéÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà é̈Ò¢Í§àÃ×èÍ§·ÃÒºÇÑ¹·Õè¤Ò´ÇèÒ¨ÐàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ (â´Â»¡µÔ̈ ÐäÁèà¡Ô¹3 ÊÑ»´ÒËì) «Öè§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä é̈́ Ò¡ºÑªÕÇÒÃÐ 8 ÊÑ»´ÒËì «Öè§à»ç¹¡ÒÃ¤Ò´ËÁÒÂÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÅèÇ§Ë¹éÒ¢Í§ ÊÅ¤. ÇèÒàÃ×èÍ§¹Ñé¹ æ ¨Ð¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹ÇÑ¹ã´ã¹ªèÇ§ 8 ÊÑ»´ÒËìµèÍä» «Öè§ºÑªÕÇÒÃÐÅèÇ§Ë¹éÒ8 ÊÑ»´ÒËì¹Õé ÊÅ¤. ¨Ð¨Ñ´·ÓáÅÐàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·ÃÒº·Ø¡ÊÑ»´ÒËì

¾º¡Ñ¹ãËÁè©ºÑºË¹éÒÊÇÑÊ´Õ¤èÐ
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