
 



 
 

 

คาํนํา 
 

คูมือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางการปฏิบัตินี้  เปนเอกสารท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ  (วช.)  เปนผูจัดทําข้ึน  ในการนี้  ทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  ตระหนักถึงความสําคัญในการเอ้ือประโยชนแกคณาจารยในคณะในการจัดทําและเสนอ

โครงการวิจัยใหถูกตองตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง  ซ่ึงสงผลใหผานการพิจารณาไดรวดเร็วและ

ดําเนินการทําวิจัยได 

ทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หวังเปนอยางยิ่งวาผูวิจัยจะไดประโยชนจากคูมือนี้ และ

สามารถดําเนินการวิจัยไปไดโดยถูกตองตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากความรูสึกวาถูกบังคับใหทําตาม

กฎเกณฑ แตเปนความสมัครใจของผูวิจัยเองท่ีตองการดําเนินการวิจัยใหถูกตองตามหลักจริยธรรม อันจะสงผล

ใหเกิดประโยชนแกผูเขารวมการวิจัย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมท้ังนํามาซ่ึงชื่อเสียงและเกียรติยศของ

คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตอไป 

 

 

            อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด 

        คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
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จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
ความเปนมา  

ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หากงานวิจัยท่ี
ปรากฏสูสาธารณชน มีความเท่ียงตรง นําเสนอสิ่งท่ีเปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนอยาง
แทจริงก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การท่ีจะใหไดมาซ่ึงงานวิจัยท่ีดีมีคุณภาพ 
จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอยางมีคุณภาพแลว 
คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง  

ตามท่ี คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย ศ.ดร.
อังศุมาลย จันทราปตย และคณะเปนท่ีปรึกษาดําเนินโครงการ ในการดําเนินงานโดยไดมีการวิเคราะหและ
สังเคราะหแนวทางปฏิบัติท่ีแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพท่ีเปนไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
วิจัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทยสูระดับสากล นั้น  ทางคณะกรรมการ
สภาวิจัยแหงชาติ จึงไดมีคูมือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ เพ่ือให
นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการขอรับความคิดเห็น
จากนักวิจัย คณะผูทรงคุณวุฒิ คณะท่ีปรึกษา ผูบริหารและผูแทนหนวยงานวิจัย และผูมีสวนเก่ียวของ ไดมี
สวนรวมในการกําหนดจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัตินี้ จนกระท่ังไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ประกาศใหเปนหลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยท่ัวไป  

 

วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนแนวทางใหนักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐาน
ของความเปนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม ทําใหเปนท่ียอบรับของประชาคมวิจัยท้ังใน
ประเทศและระหวางประเทศ  

 

นิยาม  
 การวิจัย  (Research)  หมายถึง  การศึกษาคนควาหาความรู  ความจริงอยางมีระบบ  ตามระเบียบ
แบบแผนและวิธีการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับในแตละศาสตรท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหไดมาซ่ึงองคความรูใหมท่ีตอบ
คําถามหรือปญหาท่ีสนใจ  หรือไดขอคนพบใหมหรือแนวทางปฏิบัติใหม  ท่ีใชแกปญหา  ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมตาง ๆ หรือเพ่ือการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือนําไปตั้งกฎ ทฤษฎีท่ีอธิบายปรากฏการณตาง ๆ 
ไดอยางนาเชื่อถือเปนท่ียอมรับทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย 
 
 กระบวนการวิจัย  (Research  process)  หมายถึง  กระบวนการศึกษาคนควาเปนลําดับข้ันตอน  มี
ระบบ  ระเบียบแบบแผน  และวิธีการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับของศาสตรท่ีเก่ียวของตั้งแตข้ันกอนการดําเนินงาน
วิจัย  ระหวางการดําเนินงานวิจัยและหลังการดําเนินงานวิจัย  จนถึงไดรายงานผลการวิจัยการเผยแพร
ผลงานวิจัย  และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
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 จรรยาวิชาชีพวิจัย  (Research  code  of  conduct)  หมายถึง  ประมวลหลักความประพฤติ
ปฏิบัติท่ีแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standards  of  work  performance)  และความมีจริยธรรม
การวิจัย  (Research  ethics)  เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียง  และฐานะของความเปนนักวิจัยใน
สาขาวิชาชีพของตน 
 
 แนวทางปฏิบัติ  (Code  of  practice  or  best   practice)  หมายถึง  แนวทางพ้ืนฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย  ท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดีท่ีสมควรยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือรักษาไวซ่ึงมาตรฐานแหงวิชาชีพ
วิจัยและจริยธรรมการวิจัย 
 
 มาตรฐานวิชาชีพวิจัย  (Research  professional  standards)  หมายถึง  ลักษณะท่ีดีหรือท่ีพึง
ประสงคของผูประกอบวิชาชีพวิจัยในศาสตรและสาขาตาง ๆ ท่ีถือเปนเกณฑเทียบกําหนดวาเปนผูมีความ
ประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมท้ังความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ทําใหไดรับการ
ยอมรับจากสถาบันหรือองคกรหรือประชาคมวิจัยวาเปนแบบอยางท่ีดี 
 
 จริยธรรมการวิจัย  (Research  ethics)  หมายถึง  ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติท่ีดีในการวิจัยท่ี
นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือใหไดรับการยอมรับวาเปนผูมีคุณธรรมคือคุณงามความดี  และมีจริยธรรมคือ
ความถูกตองดวยศีลธรรม 
 
 จริยธรรมการวิจัยในคน  (Research  ethics  involving  human  subjects)  หมายถึง  ประมวล
หลักประพฤติปฏิบัติท่ีดีท่ีนักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเก่ียวกับคน เพ่ือปกปองศักดิ์ศรี  สิทธิ  สิวัสดิภาพ  ให
ความอิสระและความเปนธรรมแกผูรับการวิจัย 
 
 จริยธรรมการวิจัยในสัตว  (Research  ethics  involving  animal  subjects)  หมายถึง  
ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติท่ีดีท่ีนักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเก่ียวกับสัตว  โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม  
จริยธรรม  มนุษยธรรม  หลักวิชาการท่ีเหมาะสมไมขัดตอกฎหมาย  และมาตรฐานการดําเนินงานวิจัยท่ีเปนท่ี
ยอมรับโดยท่ัวกัน 
 
 ประชาคมวิจัย  (Research  community)  หมายถึง  กลุมชนนักวิจัยและผูอยูในวงการวิจัยไมวา
ศาสตรใด ๆ  ท่ีเขารวมกันเปนสังคม  มีความสนใจ  และติดตอเก่ียวของสัมพันธกัน  รวมท้ังมีเจตนารมณ
รวมกันในการทําและพัฒนางานวิจัย  เพ่ือประโยชนทางวิชาการและการวิจัย  รวมท้ังนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  และอ่ืน ๆ ท่ีเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ
และกิจการระหวางประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป 
 
 นักวิจัย  (Research  or  investigator)  หมายถึง  ผูใชความรูทางวิชาการและวิชาชีพดําเนินการ
ศึกษาคนควาอยางมีระบบและตามระเบียบแผนวิธีการวิจัย  ท่ีเปนท่ียอมรับในแตละศาสตรท่ีเก่ียวของ  เพ่ือให
ไดคําตอบในเรื่องหรือประเด็นท่ีสงสัยนักวิจัยตองเปนผูประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา  ไดรับการศึกษา
อบรมอยางเพียงพอ  มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมีจรรยาวิชาชีพวิจัย  งานสําคัญท่ี
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นักวิจัยตองรับผิดชอบคือ  การออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย  รวมท้ังดําเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นได
ผลงานวิจัยออกเผยแพรสูสาธารณะ 
 
 คณะวิจัย  (Research  term)  หมายถึง  กลุมนักวิจัยท่ีมาทํางานวิจัยรวมกัน  โดยนักวิจัยท่ี
รับผิดชอบเปนหัวหนาคณะ  เรียกวา  “นักวิจัยหลัก”  สวนนักวิจัยในคณะเรียกวา  “นักวิจัยรวม” 
 
 นักวิจัยหลัก  (Principal researcher  or  investigator)  หมายถึง  ผูเปนหัวหนาคณะวิจัย  ท่ีมี
บทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการคิดริเริ่ม  ออกแบบและวางแผนการวิจัย  การวิเคราะหขอมูล  การ
สรุปผลการวิจัย  และการใหขอเสนอแนะในรายงานผลการวิจัย  รวมท้ังการบริหารโครงการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผล
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดอีกดวย 
 
 ผูอํานวยการหรือหัวหนาชุดโครงการวิจัย  (Research  program  director)  หมายถึง  ผูเปน
หัวหนารับผิดชอบชุดโครงการหรือกลุมงานวิจัย  ท่ีควบคุมและกํากับโครงการวิจัยยอย  (project)  ท่ีมีชื่อและ
วัตถุประสงคโดยเฉพาะตั้งแต  2  โครงการข้ึนไป  มีผูรวมวิจัยแยกในแตละโครงการยอย  เพ่ือใชวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพรวมทํางานวิจัยตามแผนและกระบวนการวิจัยจนแตละโครงการสัมฤทธิ์ผลและไดรายงาน
ผลการวิจัยออกเผยแพร  ผูอํานวยการหรือหัวหนาชุดโครงการวิจัยตองเปนนักวิจัยหลักอยางอยาง  1  
โครงการ 
 
 ผูจัดการหรือผูประสานงานชุดโครงการวิจัย  (Research  program  manager/coordinator)  
หมายถึง  ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลชุดโครงการวิจัย  ท่ีโครงการวิจัยในชุดมีชื่อและวัตถุประสงคแยกและเปนอิสระ
แกกัน   นักวิจัยหลักของแตละโครงการจะเปนผูรับผิดชอบทางวิชาการและการบริหารโครงการวิจัยท่ีตนเปน
หัวหนาอยู  ในขณะท่ีผูจัดการหรือผูประสานงานโครงการวิจัยจะรับผิดชอบทางการบริหาร  และเปนท่ีปรึกษา
แกโครงการวิจัยตาง ๆ ในชุดโครงการวิจัย  ทําใหโครงการวิจัยทุกโครงการสัมฤทธิ์ผลและไดรายงาน
ผลการวิจัยเพ่ือเผยแพรภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด  ผูจัดการหรือผูประสานงานชุดโครงการวิจัย  อาจเปน
หรือไมเปนนักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบโครงการก็ได  หรือจะมีสวนรวมวิจัยในโครงการวิจัยใดหรือไมก็ได 
 
 นักวิจัยท่ีปรึกษาหรือพ่ีเล้ียง  (Mentor)  หมายถึง  นักวิจัยท่ีมีความรู  ประสบการณ  และ
ความสามารถเฉพาะทางสูง  มีภาระหนาท่ีสําคัญในการถายทอดความรู  ประสบการณ  ใหคําปรึกษาชี้แนะ  
และใหความชวยเหลือดานวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม 
 
 นักวิจัยท่ีปรึกษาของนักศึกษา  (Advisor)  หมายถึง  นักวิจัยท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของนักศึกษา
ในการทําวิจัย  (หรือในสถาบันการศึกษาเรียกวา  “อาจารยท่ีปรึกษา”)  โดยนักศึกษาเปนผูคิดและวาง
แผนการวิจัย  ดําเนินงานวิจัย  วิเคราะหและเขียนรายงานผล  รวมท้ังขอเสนอแนะในการวิจัย  ขณะท่ีนักวิจัย
ท่ีปรึกษาเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา  สอนงาน  สนับสนุน  และกํากับดูแลใหการวิจัยดําเนินไปจนสัมฤทธิ์ผล 
 
 ผูชวยงานวิจัย  (Research  support  staff)  หมายถึง  ผูท่ีรับผิดชอบทํางานในโครงการวิจัยใน
สวนท่ีไดรับมอบหมาย  ไดแก  ผูชวยวิจัย  (Research  assistant)  เจาหนาท่ีทางเทคนิค  นักศึกษาท่ีรับจาง
ทํางานในโครงการวิจัย และบุคคลอ่ืนท่ีมิใชนักวิจัย แตทําหนาท่ีสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 
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เชน  สัมภาษณกลุมตัวอยางเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล  แจกแจงและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  ชวยงาน
ธุรการและบริหารจัดการโครงการวิจัย  เปนตน  เพ่ือทําใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยไมติดขัดจน
โครงการวิจัยสัมฤทธิ์ผล 
 
 ผู รั บ กา ร วิ จั ย   (Participant/Respondent/Subject/Target/Audience/Sample)  หมาย ถึ ง  
บุคคลผูเปนอาสาสมัครหรือยอมตนเขารับการวิจัยในโครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับคน 
 
 ผูประเมิน  (Reviewer)  หมายถึง  ผูท่ีไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหเปนผูประเมินประเภทใด
ประเภทหนึ่ง  หรือท้ังประเภท  ดังนี้  1)  ผูประเมินขอเสนอโครงการ  (Project  proposal)  ท่ีขอรับทุน
สนับสนุนจากแหลงทุนวิจัย  กับ  2)  ผูประเมินบทความหรือรายงานวิจัย  (Research  article)  ท่ีจะตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการ 
 
 บรรณาธิการ  (Editor)  หมายถึง  ผูทําหนาท่ีคัดกรองและตรวจสอบบทความหรือรายงานวิจัย  ท่ีจะ
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร  ซ่ึงโดยท่ัวไปบรรณาธิการจะแตงตั้งผูท่ีมีความรู  ประสบการณและทักษะตรงตาม
สาขาของเรื่องในบทความวิจัย  ใหเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีประเมิน  (Peer  review)  แลว
รายงานผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรใหบรรณาธิการทราบเพ่ือพิจารณาตัดสินใจตอไป  ขอบขายความ
รับผิดชอบของบรรณาธิการใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยวารสารนั้น 
 
 หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัย  (Responsible  agency/organization)  หมายถึง  หนวยงาน  
หรือสถาบัน  หรือองคกรท่ีมีการวิจัยดานตาง ๆ  และเปนท่ีซ่ึงนักวิจัยและคณะผูวิจัยสังกัดหรือปฏิบัติหนาท่ีอยู  
หรือดําเนินงานวิจัยภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานอยูในชวงท่ีมีการดําเนินงานวิจัยนั้นจนเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 แหลงทุนหรือผูใหทุนวิจัย  (Funding  source  or  Donor)  หมายถึง  หนวยงาน  หรือองคกร  
หรือบุคคลผูใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  ซ่ึงมีหนาในการคัดเลือกขอเสนอโครงการวิจัย  และอนุมัติ
โครงการวิจัย  รวมท้ังกําหนดขอปฏิบัติตาง ๆ  เพ่ือประกันความมีมาตรฐานในการดําเนินงานวิจัยอยางถูกตอง
และมีการประพฤติปฏิบัติท่ีไมมีขัดตอจรรยาวิชาชีพวิจัยท่ีกําหนดไว  รวมท้ังควบคุมและกํากับเพ่ือใหการ
ดําเนินงานวิจัยเปนไปตามขอตกลง  หรือสัญญาท่ีไดมีการลงนามใหความเห็นชอบรวมกันแลวนั้นดวย  
นอกจากนี้ยังรวมถึงการควบคุมการใชงบประมาณสําหรับกิจกรรมตาง ๆ  ในโครงการวิจัยเพ่ือใหเปนไปตาม
ขอตกลง  และการสงรายงานการวิจัยตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 
 ขอตกลงหรือสัญญา  (Contract)  หมายถึง  ขอตกลงท่ีทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงระบุวันท่ีและ
ลงนามโดยผูเก่ียวของตั้งแตสองฝายข้ึนไป  เชน  แหลงทุนกับนักวิจัยหรือหัวหนาคณะวิจัยแหลงทุนกับ
หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยหรือหัวหนาคณะวิจัย  แหลงทุนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในโครงการวิจัย  เปน
ตน  เพ่ือทําความ ตกลงในรายละเอียดการมอบหมายหนาท่ี  การแจกแจงงานและความรับผิดชอบ  และหาก
เหมาะสมอาจระบุขอตกลงทางการเงินดวย  ขอเสนอโครงการวิจัยอาจใชเปนพ้ืนฐานของสัญญาได 
 
 ขอเสนอโครงการวิจัย  (Research  proposal  or  Protocol)  หมายถึง  เอกสารซ่ึงนักวิจัยได
จัดทําข้ึนกอนท่ีจะทําวิจัย  เพ่ือเปนขอมูลใหผูเก่ียวขอทราบวาจะทําวิจัยเรื่องอะไร  ดวยวัตถุประสงคอะไร  
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และจะทําอยางไรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น  ขอเสนอโครงการวิจัยจะใชเปนหลักฐานขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหลงทุนดวย  โครงสรางของขอเสนอโครงการมักเปนไปตามความตองการหรือท่ีกําหนดโดย
หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยหรือแหลงทุน  โดยท่ัวไปประกอบดวย  ชื่อเรื่อง  หลักการและเหตุผล  (ความ
เปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย)  วัตถุประสงคของการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย  ประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับ  กรอบแนวคิดของการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการวิจัย  ขอตกลงเบื้องตน  
นิยามศัพท  เอกสารอางอิง  ประวัติของผูวิจัย  และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
 
 การเก็บรักษาขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย  (Management  of  research  data  and  
materials)  หมายถึง  การเก็บรักษาขอมูล  หลักฐาน  และเอกสารตาง ๆ  เก่ียวกับการวิจัย  เชน  ขอมูลดิบ  
แผนการทดลอง  การวิเคราะหขอมูล  ผลการศึกษาวิจัย  ขอมูลการติดตอสื่อสารระหวางองคกรตาง ๆ เปนตน         
ใหเปนระบบระเบียบอยูในสภาพด ี ปลอดภัย  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัย  
แหลงทุนวิจัย  หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  หรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับประเภทของขอมูล  ท้ังนี้เพ่ือ
ความโปรงใส  สะดวกในการคนหา  และความพรอมใหตรวจสอบหากมีการรองขอ 
 
 ความเปนผูนิพนธ  (Authorship)  หมายถึง  การเปนผูมีสวนรวมอยางสําคัญในการผลิตผลงานทาง
ปญญา  ไมวาจะในดานแนวคิด  การออกแบบวิจัย  การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล  การอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ  การรางรายงานผลการวิจัย  (ท้ังหมดหรือเพียงบางสวน)  การตรวจแกและปรับปรุงรางรายงาน
ผลการวิจัย  ผูมีสวนรวมเหลานี้  ถือวามีคุณสมบัติในความเปนผูนิพนธบทความหรือรายงานผลการวิจัย  แตไม
รวมถึงหัวหนาหนวยงาน  ผูใหคําปรึกษาท่ัวไปในการวิจัย  ผูชวยหาทุน  ผูชี้แนะหรือชวยใหเขาถึงแหลงขอมูล  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล  ผูรวบรวมเอกสารอางอิง  ผูชวยวิจัย  กลุมตัวอยางในการวิจัยหรือผูรับการวิจัยบุคคล
หรือองคกรท่ีชวยใหไดรับความสะดวก  และผูชวยงานธุรการตาง ๆ  บุคคลและองคกรเหลานี้สมควรไดรับ
เกียรติในการเปนผู มีสวนสนับสนุนในการสรางผลงานวิจัย  ดวยการระบุชื่อไวในกิตติกรรมประกาศ  
(Acknowledgement) 
 บทความหรือรายงานวิจัยตองไมมีการละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ  คือตองใสชื่อผูมีสวนรวมในการ
ผลิตผลงานวิจัยใหครบถวน  ไมเพ่ิมเติมชื่อผูท่ีมิไดมีคุณสมบัติเปนผูนิพนธ  (Guest  or  Honorary  และ  
Planned  authorship)  เขาไป  (โดยเจาตัวอาจทราบหรือไมทราบ)  หรือไมใสชื่อผูสมควรเปนผูนิพนธไวดวย  
(Denial  of  authorship)  หรือใสชื่อผูไมสมควรเปนผูนิพนธแทนตัวนักวิจัยเอง  (Relinquished  
authorship)  หรือระบุชื่อนักวิจัยเปนผูนิพนธท้ัง ๆ ท่ีผูอ่ืนเปนผูเขียนผลงานให  (ดังท่ีเรียกวา  “ความเปนผู
นิพนธแฝง”  Ghost  authorship) 
 
 ทรัพยสินทางปญญา  (Intellectual  property)  หมายถึง  ผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรค
ของมนุษย  ไดแก  งานอันเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้  คือ  การประดิษฐท้ังท่ีขอรับสิทธิบัตรไดและ
ไมได  องคความรู  ขอมูลทางดานเทคนิค  ลิขสิทธิ์แบบผลิตภัณฑ  เครื่องหมายการคา  แบบผังภูมิของวงจร
รวมความลับทางการคา  พันธุพืชใหม  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  และผลิตผลท่ีไดจากการวิจัย 
 
 ผลประโยชนทับซอน  (Conflict  of  interest)  หมายถึงการมีความขัดแยงกันในเรื่องของ
ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม  หรือผลประโยชนระหวางผูรวมในคณะวิจัยหรือผลประโยชน
ระหวางผูวิจัยกับผูใหทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการท่ีมีบุคคลใดก็ตามไดรับผลประโยชนจากโครงการวิจัยแลว
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ยังไดรับผลประโยชนจากงานอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการวิจัยและรายงานการวิจัยอีกดวย  จึงถือวาเปน
ผลประโยชนซอนท่ีบุคคลนั้นไมสมควรจะไดรับ  เพราะอาจถูกพิจารณาวาทําใหเกิดอคติหรือความลําเอียง  ทํา
ใหวัตถุประสงคของการวิจัยเบี่ยงเบนไปจากท่ีกําหนดไวเดิม  หรือทําใหเปนการขัดขวางตอการดําเนินงานวิจัย
ใหเปนไปตามแผนและวัตถุประสงค  หรือทําใหเกิดการกระทบกระท่ังกันระหวางบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของ  
อันเปนผลทําใหเกิดความยอหยอนในการดําเนินงานวิจัยและรายงานการวิจัย  รวมท้ังกระทบตอสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลและทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 
 การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย  (Misconduct)  หมายถึง  การกระทําผิด  หรือการละเมิด   
ฝาฝน  หรือการประพฤติปฏิบัติท่ีขัดตอหลักความประพฤติอันเหมาะ  ท่ีผูประกอบวิชาชีพวิจัยพึงยึดถือปฏิบัติ  
เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของประชาคมวิจัย 
 
 การคัดลอกผลงาน  หรือแอบอางความคิดเห็นของผูอ่ืนมาเปนของตน  หรือการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism)  หมายถึง  การนําแนวคิด  งานหรือผลงานของผูอ่ืนไปใชเสมือนวาเปนของตนโดย
ไมมีการอางอิงถึงแหลงท่ีมาหรือใหเกียรติเจาของเดิม  หรือปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหชัดแจง  ทําให
บุคคลอ่ืนเขาใจผิดวาเปนของตน 
 
 การคัดลอกผลงานของตนเอง  (Self-plagiarism)  หมายถึง  การคัดลอกหรือนําผลงานท่ีเหมือนเดิม
หรือเกือบเหมือนเดิมของตนเองกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง  โดยไมมีการอางถึงผลงานเดิมของตนนั้น  ทําใหผูอ่ืน
เขาใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความถูกตองเปนจริงและอาจเกิดความสับสนในการอางอิงได 
 
 การปลอมแปลงขอมูล  (Falsification)  หมายถึง  การปกปดบิดเบือน  หรือทําใหผิดไปจากความ
จริง  โดยการตัดทอน  หรือเพ่ิมเติม  หรือดัดแปลง  ปรุงแตงแกไขขอมูล  ขอความ  หรือการปฏิบัติอ่ืนใดใน
กระบวนการวิจัยและรายงานขอคนพบจากการวิจัย  เพ่ือใหเปนไปตามขอสรุปท่ีนักวิจัยตองการ 
 
 การสรางขอมูลเท็จหรือการเสกสรรปนแตง  (Fabrication)  หมายถึง การสรางขอมูลเท็จ  การจงใจ
ปนแตงขอมูลทําใหผิดไปจากความเปนจริงท่ีพบจากการวิจัย  การหลีกเลี่ยงท่ีจะนําเสนอเรื่องหรือสิ่งตาง ๆ 
ตามความเปนจริง 
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จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
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  นักวิจัยพึงมีจริยธรรม  และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป  พึงทําวิจัยอยางเต็ม
ความสามารถ  ดวยความเสียสละ  ขยัน  และอดทน  ตองมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอน
ของการวิจัย  ตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย  ไมวาจะเปนคน  สัตว  พืช  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือสิ่งแวดลอม 
 
๑.  นักวิจัยพึงมีจริยธรรม  และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป 

นักวิจัยตองมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มีใจเปดกวางทางความคิด   
ปราศจากอคติ  มีความยุติธรรมและมีความประพฤติอันดีงามสมควรแกตําแหนงหนาท่ี 
 
  แนวทางปฏิบัต ิ
 ๑.๑  นักวิจัยตองมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย  ตั้งแตกอนการดําเนินงานวิจัย  
ระหวางการดําเนินงานวิจัยและหลังการดําเนินงานวิจัย  ระหวางการดําเนินงานวิจัยและหลังการดําเนินงาน
วิจัย  รวมถึงการเผยแพรผลงานวิจัย  และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
  ๑.๑.๒  ใหเกียรติผูอ่ืน  โดยการอางถึงบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือแหลงท่ีมาของขอมูล  
ความคิดเห็น  ผลงาน  และถอยคําท่ีนํามาใชในงานวิจัยอยางถูกตอง  ชัดเจน  และครบถวน 
  ๑.๑.๓  ไมระบุชื่อหัวหนาหนวยงานหรือบุคคลใดเปนท่ีปรึกษา  หรือผูรวมโครงการวิจัย  โดย
ไมไดรับคํายินยอมจากบุคคลนั้นกอน 
  ๑.๑.๔  เสนอขอมูลและแนวคิดโดยสุจริต  เปดเผยและตรงไปตรงมา  ในขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 
  ๑.๑.๕  ไมขอรับทุนซํ้าซอน  เวนแตจะไดรับคํายินยอมจากแหลงทุนในใหกระทําได  และ
ตองแจงใหแหลงทุนทราบดวย 
  ๑.๑.๖  ไมจงใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยในขอเสนอโครงการวิจัยใหแตกตางกัน  
โดยหวังใหเขาใจวาเปนคนละโครงการกัน  เพ่ือยื่นขอทุนวิจัยจากหลายแหง 
  ๑.๑.๗  ไมจางวานใหผูอ่ืนทําวิจัยให  แลวระบุชื่อตนเองเปนผูทําการวิจัยและนิพนธ 
  ๑.๑.๘  ไมสรางผลงานวิจัยอันเปนเท็จ  โดยใชขอมูลท่ีไมไดเก็บรวบรวมมาจริง  และ
วิเคราะหสรุปผลใหเปนไปตามความประสงค 
  ๑.๑.๙  ไมใสชื่อบุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของในการวิจัยโดยหวังใชตําแหนงหรือชื่อเสียงของ
บุคคลนั้น  เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหไดรับทุนวิจัย  หรือเพ่ือจูงใจใหสํานักพิมพหรือวารสารตีพิมพบทความหรือ
รายงานวิจัย 
 ๑.๒  นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ 
  ๑.๒.๑  ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือขอตกลงในสัญญาท่ีไดลงนามไวแกแหลงทุนและหนวยงาน
ตนสังกัด 

๑.๒.๒  ไมละท้ิงหรือยกเลิกการดําเนินงานวิจัยโดยไมมีเหตุผลอันควร 
๑.๒.๓  มีความรับผิดชอบในผลงานวิจัย  โดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและวิชาชีพ   

รวมท้ังผลท่ีจะเกิดแกสังคมเปนหลัก  ไมใชผลงานวิจัยไปในทางท่ีไมถูกตอง  เชน  การทําลายผูอ่ืน  และ
บิดเบือนความจริง  เปนตน 
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 ๑.๓  นักวิจัยตองมีใจเปดกวางทางความคิด 
  ๑.๓.๑  ยินดีรับฟงขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น  ขอติติงและคําวิจารณเชิงวิชาการจากเพ่ือน
รวมงานและผูอ่ืน  ดวยใจท่ีเปนกลาง 
  ๑.๓.๒  แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห  วิจารณผลงานของผู อ่ืนดวยความบริสุทธิ์ใจ  
ปราศจากอคติ  มีเหตุตามมาตรฐานทางวิชาการ  และไมหลบหลูนักวิจัยอ่ืน 
 ๑.๔  นักวิจัยตองมีความยุติธรรม 
  ๑.๔.๑  มีความเปนธรรมในการใหน้ําหนักความรับผิดชอบในระหวางผูรวมวิจัยเก่ียวกับเนื้อ
งาน  การกําหนดชื่อเรื่อง  และจํานวนบทความวิชาการท่ีจะตีพิมพ  รวมท้ังสิทธิท่ีจะไดรับในความเปนผูนิพนธ
รวมในผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ  โดยมีการตกลงท่ีชอบดวยเหตุผลและยอมรับกันในคณะวิจัย 
  ๑.๔.๒  มีความโปรงใสในการแบงคาใชจายเพ่ือวิจัยในระหวางผูรวมวิจัย  จัดสรรวัสดุ  
ครุภัณฑ  และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ  เพ่ือใหผูรวมวิจัยสามารถทําวิจัยในสวนท่ีแตละคน
รับผิดชอบไดสําเร็จ  จัดสรรคาตอบแทน  สิทธิหรือผลประโยชนท่ีได  (ถามี)  ใหผูรวมวิจัยอยางเท่ียงธรรมและ
เปนท่ียอมรับดวยเหตุและผล 
  ๑.๔.๓  ไมนําสวนหนึ่งสวนใดของการวิจัยท่ีไดตกลงและดําเนินงานรวมกันในคณะวิจัย  เชน  
ขอมูลหรือตัวอยางท่ีศึกษากระบวนการวิจัย  หรือผลลัพธ  เปนตน  ไปใชประโยชนในประเด็นอ่ืนๆ  เพ่ิมเติม  
เพ่ือผลประโยชนสวนตน  อาทิ  ขอทุนวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนตีพิมพรายงานวิจัยโดยระบุเฉพาะชื่อตนเปนผู
นิพนธ  จาดสิทธิบัตรโดยไมรับความเห็นชอบจากคณะวิจัย  และหัวหนาโครงการวิจัย 
 ๑.๕  นักวิจัยตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมวิจัย 
  ๑.๕.๑  ประพฤติตนเปนคนดีมีคุณธรรม  สมควรแกตําแหนงหนาท่ี 
  ๑.๕.๒  เปนแบบอยางท่ีดีแกนักวิจัยอ่ืนๆ  ในการคิดคนควา  หาเหตุผลในการทําวิจัย  เพ่ือ
สรางองคความรู  และนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนทางวิชาการ  วิชาชีพ  การวิจัยและพัฒนา 
  ๑.๕.๓  คงไวซ่ึงความถูกตองและเท่ียงธรรม  ไมประนีประนอมจนทําใหผลงานวิจัยดอย
คุณคา 
  ๑.๕.๔  พัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งข้ึนและสิ่งเสริมใหผูรวมวิจัยในคณะและ
นักวิจัยอ่ืนๆ  พัฒนาความรูความสามารถในการวิจัย  ใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนในการสรางสรรคความรู  
ชี้แนะและแกปญหา  รวมท้ังพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
  ๑.๕.๕  กระตุนจูงใจใหผูรวมวิจัยในโครงการปฏิบัติตามและรักษาไวซ่ึงจรรยาวิชาชีพวิจัย 
 
๒.  นักวิจัยพึงทําวิจัยอยางเต็มความสามารถดวยความเสียสละ  ขยัน  และอดทน 
  นักวิจัยตองทุมเททําวิจัยอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความขยันและอดทน  อุทิศเวลา
เพ่ือการวิจัยอยางตอเนื่องและเพียงพอ  เพ่ือใหงานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงคภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 
  แนวทางปฏิบัต ิ
 ๒.๑  ทุมเทความรูความสามารถ  และประสบการณในศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีวิจัย  เพ่ือให
งานวิจัยกาวหนา  ไดผลงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของประชาคมวิจัย 
 ๒.๒  อุทิศเวลาเพ่ือการวิจัยอยางตอเนื่องเพียงพอ  และดวยความขยันอดทน  เพ่ือใหงานวิจัยสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
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 ๒.๓  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรางความเขาใจในงานวิจัยกับผูรวมงานและ
นักวิจัยอ่ืนๆ  เพ่ือสรางความเขมแข็งแกงานวิจัย  และสรางเครือขายความรวมมือใหผลงานวิจัยเกิดประโยชน
ทางวิชาการ  วิชาชีพ  และสังคมมากยิ่งข้ึน 
 
๓.  นักวิจัยตองมีอิสระทางวิชาการ  โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
 นักวิจัยจองมีอิสระทางความคิด  ไมยอมสูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ  ตองนําเสนอผลงานวิจัยตาม
ความเปนจริง  และเสนอแนะอยางตรงไปตรงมา  โดยปราศจากอคติ 
 
  แนวทางปฏิบัต ิ
 ๓.๑  มีอิสระทางความคิด  และเสรีภาพทางวิชาการในการทํางานวิจัย  เพ่ือรักษามาตรฐานวิชาการ  
วิชาชีพ  และจริยธรรมรวมท้ังเกียรติคุณของนักวิจัย 
 ๓.๒  ไมยอมใหผลประโยชนทางการเงิน  และผลประโยชนทับซอนอ่ืนใด  มาทําใหสูญเสียเสรีภาพ
ทางวิชาการ  หรือมาทําใหการดําเนินงานวิจัย  และการรายงานผลงานวิจัยเบี่ยงเบนหรือผิดไปจากความเปน
จริง 
 ๓.๓  รายงานขอคนพบจากการวิจัยตามความเปนจริง  และเสนอแนะดวยแนวคิดท่ีเปดเผย  
ตรงไปตรงมา  และปราศจากอคติ  
 ๓.๔  ไมเผยแพรผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเปนจริงและตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา  
จากการนําเสนอรายงานการวิจัยสูสาธารณชนดวย 
 
๔.  นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวิจัยไมวาจะเปนคน  สัตว  พืช  สังคม  ศิลปวัฒนธรรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือส่ิงแวดลอม 
 นักวิจัยตองทําวิจัยดวยจิตสํานึกวา  จะไมกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอสิ่งท่ีศึกษา  ไมวาจะ
เปนสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิตตองดําเนินการวิจัยอยางรอบคอบ  ระมัดระวัง  และเปยมดวยคุณธรรมในการทํา
วิจัยท่ีเก่ียวของกับคน  สัตว  พืช  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
 ๔.๑  พึงตระหนักวา  การใชคนหรือสัตวเปนหนวยงานทดลองตองกระทําในกรณีท่ีไมมีทางเลือกอ่ืน
เทานั้น 
 ๔.๒  ดําเนินงานวิจัยดวยสติปญญา  ความรอบคอบระมัดระวังและเปยมดวยคุณธรรมในการทําวิจัยท่ี
เก่ียวของกับคน  สัตว  พืช  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากร  ธรรมชาติ  หรือสิ่งแวดลอม  โดยตองปองกัน
อันตรายหรือความเสียหายในทุกข้ันตอน  และทุกระยะของการวิจัย  และตองรับผิดชอบตอผลท่ีจะเกิดแกสิ่งท่ี
ศึกษา  รวมท้ังท่ีจะเกิดแกตนเองดวย 
 ๔.๓  มีมาตรการในการดูแล  จัดเก็บ  รักษาสิ่งท่ีใชในการศึกษาหรือทดลอง  และปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อโรค  แมลงการแพรกระจายของพืชหรือสิ่งท่ีมีชีวิตอ่ืนท่ีถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมมลพิษ  และ
อ่ืนๆ  รวมท้ังมีมาตรการในการกําจัดมลพิษ  ของเสียและสิ่งท่ีอาจเปนอันตรายหรือความเสียหายตอคน  สัตว  
พืช  สังคมศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
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1 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√«‘®—¬·Ààß™“μ‘

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„Àâπ—°«‘®—¬¬÷¥∂◊Õª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕ√—°…“

·≈– àß‡ √‘¡‡°’¬√μ‘§ÿ≥™◊ËÕ‡ ’¬ß ·≈–∞“π–¢Õß§«“¡‡ªìππ—°«‘®—¬∑’Ë¡’

§ÿ≥¿“æ √«¡∑—Èß¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ ∑”„Àâ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß

ª√–™“§¡«‘®—¬∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–√–À«à“ßª√–‡∑»

À≈—°°“√‡∫◊ÈÕßμâπ
1. ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘π’È ‡ªìπ·°πÀ√◊ÕÀ≈—°ªØ‘∫—μ‘ ”§—≠

∑’Ëπ—°«‘®—¬„π∑ÿ°»“ μ√å·≈– “¢“§«√¬÷¥∂◊ÕªØ‘∫—μ‘‡ªìπæ◊Èπ∞“π

 à«π·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘∑’Ë‡©æ“–‡®“–®ß·≈–¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°¢÷Èπ

μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬»“ μ√å·μà≈– “¢“π—Èπ ¬àÕ¡ ¡§«√∑’Ëπ—°«‘®—¬„π

 “¢“π—ÈπÊ ®–»÷°…“·≈–¬÷¥∂◊Õª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘μ“¡‡™àπ‡¥’¬«°—π

‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õßª√–™“§¡«‘®—¬

2. π—°«‘®—¬æ÷ß¬÷¥¡—Ëπ·≈–∏”√ß§«“¡∂Ÿ°μâÕß μâÕß®—¥

∑”‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–¥”‡π‘πß“π«‘®—¬∑’Ë ‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬ §«“¡¡—Ëπ§ß

§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬ ·≈–»’≈∏√√¡Õ—π¥’¢Õßª√–™“™π √«¡∑—Èß

√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√«‘®—¬ ´÷Ëß°”Àπ¥¢÷Èπ„™â„π

ª√–‡∑»‰∑¬ √«¡∂÷ßª√–‡∑»Õ◊Ëπ∑’Ëπ—°«‘®—¬®–‰ª¥”‡π‘πß“π«‘®—¬¥â«¬

3. π—°«‘®—¬μâÕß·πà„®«à“ °‘®°√√¡„¥Ê „π°“√∑”«‘®—¬∑’Ë„™â

§πÀ√◊Õ —μ«å‡ªìπÀπà«¬∑¥≈Õß μâÕß¥”‡π‘π°“√‚¥¬ºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√

Ωñ°Õ∫√¡„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π

§«“¡º‘¥æ≈“¥∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

·≈–πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥¢Õßπ—°«‘®—¬æ÷ß àß‡ √‘¡·≈–



2 ®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘

°√–μÿâπ®Ÿß„®„Àâπ—°«‘®—¬·≈–Àπà«¬ß“π«‘®—¬„π —ß°—¥ √«¡∑—ÈßºŸâÕ◊Ëπ∑’Ë

¡‘ ‰¥âÕ¬Ÿà „π —ß°—¥·μà∑”«‘®—¬¿“¬„μâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π

ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘μ“¡·π«ªØ‘∫—μ‘π’È ‡æ◊ËÕ¥”√ß‰«â´÷Ëß¡“μ√∞“πß“π«‘®—¬

¢ÕßÀπà«¬ß“π ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâº≈ß“π«‘®—¬¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈–π—°«‘®—¬

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õßª√–™“§¡«‘®—¬∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑»



3 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√«‘®—¬·Ààß™“μ‘

π‘¬“¡
°“√«‘®—¬ (Research) À¡“¬∂÷ß °“√»÷°…“§âπ§«â“À“

§«“¡√Ÿâ §«“¡®√‘ßÕ¬à“ß¡’√–∫∫ μ“¡√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ·≈–«‘∏’°“√

«‘®—¬∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π·μà≈–»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â¡“ ÷́Ëß

Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à∑’ËμÕ∫§”∂“¡À√◊Õªí≠À“∑’Ë π„® À√◊Õ‰¥â¢âÕ§âπæ∫„À¡à

À√◊Õ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘ „À¡à ∑’Ë „™â·°âªí≠À“ ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“

°‘®°√√¡μà“ßÊ À√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√μ—¥ ‘π„®∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ À√◊Õ‡æ◊ËÕπ”

‰ªμ—Èß°Æ ∑ƒ…Æ’ ∑’ËÕ∏‘∫“¬ª√“°Ø°“√≥åμà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ßπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫∑“ß«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ¢Õßª√–™“§¡«‘®—¬

°√–∫«π°“√«‘®—¬ (Research process) À¡“¬∂÷ß

°√–∫«π°“√»÷°…“§âπ§«â“‡ªìπ≈”¥—∫¢—ÈπμÕπ ¡’√–∫∫ √–‡∫’¬∫

·∫∫·ºπ ·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

μ—Èß·μà¢—Èπ°àÕπ°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ √–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬

·≈–À≈—ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ®π∂÷ß‰¥â√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬

°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬ ·≈–°“√π”º≈ß“π«‘®—¬‰ª„™âª√–‚¬™πå

®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ (Research code of conduct)

À¡“¬∂÷ß ª√–¡«≈À≈—°§«“¡ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∑’Ë· ¥ß∂÷ß¡“μ√∞“π

°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π (Standards of work performance) ·≈–

§«“¡¡’®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬ (Research ethics) ‡æ◊ËÕ√—°…“·≈–

 àß‡ √‘¡‡°’¬√μ‘§ÿ≥ ™◊ËÕ‡ ’¬ß ·≈–∞“π–¢Õß§«“¡‡ªìππ—°«‘®—¬„π

 “¢“«‘™“™’æ¢Õßμπ

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘ (Code of practice or best practice)

À¡“¬∂÷ß ·π«∑“ßæ◊Èπ∞“π„π°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘¢Õßπ—°«‘®—¬ ∑’Ë∂◊Õ
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‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’∑’Ë ¡§«√¬÷¥∂◊ÕªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕ√—°…“‰«â´÷Ëß¡“μ√∞“π

·Ààß«‘™“™’æ«‘®—¬·≈–®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬

¡“μ√∞“π«‘™“™’æ«‘®—¬ (Research professional

standards) À¡“¬∂÷ß ≈—°…≥–∑’Ë¥’À√◊Õ∑’Ëæ÷ßª√– ß§å¢ÕßºŸâª√–°Õ∫

«‘™“™’æ«‘®—¬„π»“ μ√å·≈– “¢“«‘™“μà“ßÊ ∑’Ë∂◊Õ‡ªìπ‡°≥±å‡∑’¬∫

°”Àπ¥«à“‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑—Èß∑“ß«‘™“°“√

·≈–«‘™“™’æ √«¡∑—Èß§«“¡¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ ∑”„Àâ‰¥â√—∫

°“√¬Õ¡√—∫®“° ∂“∫—πÀ√◊ÕÕß§å°√À√◊Õª√–™“§¡«‘®—¬«à“‡ªìπ

·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬ (Research ethics) À¡“¬∂÷ß ª√–¡«≈

À≈—°ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∑’Ë¥’„π°“√«‘®—¬∑’Ëπ—°«‘®—¬§«√¬÷¥∂◊ÕªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕ

„Àâ‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫«à“‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡§◊Õ§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’ ·≈–¡’

®√‘¬∏√√¡§◊Õ§«“¡∂Ÿ°μâÕß¥â«¬»’≈∏√√¡

®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π§π (Research ethics involving

human subjects) À¡“¬∂÷ß ª√–¡«≈À≈—°ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∑’Ë¥’

∑’Ëπ—°«‘®—¬§«√¬÷¥∂◊Õ„π°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫§π ‡æ◊ËÕª°ªÑÕß»—°¥‘Ï»√’

 ‘∑∏‘  «— ¥‘¿“æ „Àâ§«“¡Õ‘ √–·≈–§«“¡‡ªìπ∏√√¡·°àºŸâ√—∫°“√«‘®—¬

®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π —μ«å (Research ethics involving

animal subjects) À¡“¬∂÷ß ª√–¡«≈À≈—°ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∑’Ë¥’

∑’Ëπ—°«‘®—¬§«√¬÷¥∂◊Õ„π°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫ —μ«å ‚¥¬μ—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π

¢Õß§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ¡πÿ…¬∏√√¡ À≈—°«‘™“°“√∑’Ë‡À¡“– ¡

‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬ ·≈–¡“μ√∞“π°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

‚¥¬∑—Ë«°—π
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ª√–™“§¡«‘®—¬ (Research community) À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡™π

π—°«‘®—¬·≈–ºŸâÕ¬Ÿà„π«ß°“√«‘®—¬‰¡à«à“»“ μ√å„¥Ê ∑’Ë‡¢â“√à«¡°—π‡ªìπ

 —ß§¡ ¡’§«“¡ π„® ·≈–μ‘¥μàÕ‡°’Ë¬«¢âÕß —¡æ—π∏å°—π √«¡∑—Èß¡’

‡®μπ“√¡≥å√à«¡°—π„π°“√∑”·≈–æ—≤π“ß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå

∑“ß«‘™“°“√·≈–°“√«‘®—¬ √«¡∑—Èßπ”‰ª„™âª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“

‡»√…∞°‘®  —ß§¡ «—≤π∏√√¡ °“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ·≈–Õ◊ËπÊ ∑’Ë

‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»·≈–°‘®°“√√–À«à“ßª√–‡∑»„Àâ

‡®√‘≠°â“«Àπâ“μàÕ‰ª

π—°«‘®—¬ (Researcher or investigator) À¡“¬∂÷ß ºŸâ„™â

§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ¥”‡π‘π°“√»÷°…“§âπ§«â“Õ¬à“ß¡’√–∫∫

·≈–μ“¡√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ«‘∏’°“√«‘®—¬ ∑’Ë ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π·μà≈–

»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â§”μÕ∫„π‡√◊ËÕßÀ√◊Õª√–‡¥Áπ∑’Ë ß —¬

π—°«‘®—¬μâÕß‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ¥â«¬«‘∏’°“√·Ààßªí≠≠“ ‰¥â√—∫

°“√»÷°…“Õ∫√¡Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ¡’Õ‘ √–„π°“√„™â«‘™“™’æμ“¡

¡“μ√∞“π«‘™“™’æ ·≈–¡’®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ ß“π ”§—≠∑’Ëπ—°«‘®—¬

μâÕß√—∫º‘¥™Õ∫§◊Õ °“√ÕÕ°·∫∫·≈–«“ß·ºπ‚§√ß°“√«‘®—¬ √«¡∑—Èß

¥”‡π‘πß“π«‘®—¬®π‡ √Á® ‘Èπ‰¥âº≈ß“π«‘®—¬ÕÕ°‡º¬·æ√à Ÿà “∏“√≥–

§≥–«‘®—¬ (Research team) À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡π—°«‘®—¬∑’Ë¡“

∑”ß“π«‘®—¬√à«¡°—π ‚¥¬π—°«‘®—¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‡ªìπÀ—«Àπâ“§≥–

‡√’¬°«à“ çπ—°«‘®—¬À≈—°é  à«ππ—°«‘®—¬„π§≥–‡√’¬°«à“ çπ—°«‘®—¬√à«¡é

π—°«‘®—¬À≈—° (Principal researcher or investigator)

À¡“¬∂÷ß ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“§≥–«‘®—¬ ∑’Ë¡’∫∑∫“∑·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

 ”§—≠„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ ÕÕ°·∫∫·≈–«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ °“√«‘‡§√“–Àå

¢âÕ¡Ÿ≈ °“√ √ÿªº≈°“√«‘®—¬ ·≈–°“√„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–„π√“¬ß“π
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º≈°“√«‘®—¬ √«¡∑—Èß°“√∫√‘À“√‚§√ß°“√«‘®—¬„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈μ“¡

°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥Õ’°¥â«¬

ºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬ (Research

program director) À¡“¬∂÷ß ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“√—∫º‘¥™Õ∫™ÿ¥

‚§√ß°“√À√◊Õ°≈ÿà¡ß“π«‘®—¬ ∑’Ë§«∫§ÿ¡·≈–°”°—∫‚§√ß°“√«‘®—¬¬àÕ¬

(project) ∑’Ë¡’™◊ËÕ·≈–«—μ∂ÿª√– ß§å‚¥¬‡©æ“–μ—Èß·μà 2 ‚§√ß°“√

¢÷Èπ‰ª ¡’ºŸâ√à«¡«‘®—¬·¬°„π·μà≈–‚§√ß°“√¬àÕ¬ ‡æ◊ËÕ„™â«‘™“°“√

·≈–∑—°…–«‘™“™’æ√à«¡∑”ß“π«‘®—¬μ“¡·ºπ·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬

®π·μà≈–‚§√ß°“√ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈·≈–‰¥â√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬ÕÕ°‡º¬·æ√à

ºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬μâÕß‡ªìππ—°«‘®—¬À≈—°Õ¬à“ßπâÕ¬

1 ‚§√ß°“√

ºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâª√– “πß“π™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬ (Research

program manager/coordinator) À¡“¬∂÷ß ºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫

¥Ÿ·≈™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬ ∑’Ë‚§√ß°“√«‘®—¬„π™ÿ¥¡’™◊ËÕ·≈–«—μ∂ÿª√– ß§å

·¬°·≈–‡ªìπÕ‘ √–·°à°—π π—°«‘®—¬À≈—°¢Õß·μà≈–‚§√ß°“√®–‡ªìπ

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß«‘™“°“√·≈–°“√∫√‘À“√‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ëμπ‡ªìπ

À—«Àπâ“Õ¬Ÿ à „π¢≥–∑’ËºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâª√– “πß“π‚§√ß°“√«‘®—¬

®–√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß°“√∫√‘À“√ ·≈–‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“·°à‚§√ß°“√«‘®—¬μà“ßÊ

„π™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬ ∑”„Àâ‚§√ß°“√«‘®—¬∑ÿ°‚§√ß°“√ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

·≈–‰¥â√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à¿“¬„π°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

ºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâª√– “πß“π™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬ Õ“®‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à‡ªìπ

π—°«‘®—¬À≈—°∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√«‘®—¬„¥„π™ÿ¥‚§√ß°“√°Á‰¥â À√◊Õ

®–¡’ à«π√à«¡«‘®—¬„π‚§√ß°“√«‘®—¬„¥À√◊Õ‰¡à°Á‰¥â



7 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√«‘®—¬·Ààß™“μ‘

π—°«‘®—¬∑’Ëª√÷°…“À√◊Õæ’Ë‡≈’È¬ß (Mentor) À¡“¬∂÷ß π—°«‘®—¬

∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ ª√– ∫°“√≥å ·≈–§«“¡ “¡“√∂‡©æ“–∑“ß Ÿß ¡’¿“√–

Àπâ“∑’Ë ”§—≠„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ ª√– ∫°“√≥å „Àâ§”ª√÷°…“

™’È·π– ·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π«‘™“°“√·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬·°à

π—°«‘®—¬√ÿàπ„À¡à

π—°«‘®—¬∑’Ëª√÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“ (Advisor) À¡“¬∂÷ß

π—°«‘®—¬∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“„π°“√∑”«‘®—¬ (À√◊Õ

„π ∂“∫—π°“√»÷°…“‡√’¬°«à“ çÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“é) ‚¥¬π—°»÷°…“

‡ªìπºŸâ§‘¥·≈–«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ ¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ «‘‡§√“–Àå·≈–‡¢’¬π

√“¬ß“πº≈ √«¡∑—Èß¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√«‘®—¬ ¢≥–∑’Ëπ—°«‘®—¬∑’Ëª√÷°…“

‡ªìπºŸâ„Àâ§”ª√÷°…“·π–π”  Õπß“π  π—∫ πÿπ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈

„Àâ°“√«‘®—¬¥”‡π‘π‰ª®π —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

ºŸâ™à«¬ß“π«‘®—¬ (Research support staff) À¡“¬∂÷ß ºŸâ∑’Ë

√—∫º‘¥™Õ∫∑”ß“π„π‚§√ß°“√«‘®—¬„π à«π∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ‰¥â·°à

ºŸâ™à«¬«‘®—¬ (Research assistant) ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑“ß‡∑§π‘§ π—°»÷°…“

∑’Ë√—∫®â“ß∑”ß“π„π‚§√ß°“√«‘®—¬ ·≈–∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™àπ—°«‘®—¬ ·μà∑”

Àπâ“∑’Ë π—∫ πÿπ·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„π¥â“πμà“ßÊ ‡™àπ  —¡¿“…≥å

°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‡æ◊ËÕ‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·®°·®ß·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈

¥â«¬«‘∏’°“√∑“ß ∂‘μ‘ ™à«¬ß“π∏ÿ√°“√·≈–∫√‘À“√®—¥°“√‚§√ß°“√«‘®—¬

‡ªìπμâπ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâß“π¥”‡π‘π‰ª‰¥â¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬‰¡àμ‘¥¢—¥

®π‚§√ß°“√«‘®—¬ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

ºŸâ√—∫°“√«‘®—¬ (Participant/Respondent/Subject/Target

Audience/Sample) À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§§≈ºŸâ‡ªìπÕ“ “ ¡—§√À√◊Õ¬Õ¡

μπ‡¢â“√—∫°“√«‘®—¬„π‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§π
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ºŸâª√–‡¡‘π (Reviewer) À¡“¬∂÷ß ºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√·μàßμ—Èß

À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡ªìπºŸâª√–‡¡‘πª√–‡¿∑„¥ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß À√◊Õ∑—Èß Õß

ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È (1) ºŸâª√–‡¡‘π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√ (Project proposal)

∑’Ë¢Õ√—∫∑ÿπ π—∫ πÿπ®“°·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬ °—∫ (2) ºŸâª√–‡¡‘π∫∑§«“¡

À√◊Õ√“¬ß“π«‘®—¬ (Research article) ∑’Ë®–μ’æ‘¡æå„π«“√ “√

∑“ß«‘™“°“√

∫√√≥“∏‘°“√ (Editor) À¡“¬∂÷ß ºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë§—¥°√Õß·≈–

μ√«® Õ∫∫∑§«“¡À√◊Õ√“¬ß“π«‘®—¬ ∑’Ë®–μ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à„π«“√ “√

´÷Ëß‚¥¬∑—Ë«‰ª∫√√≥“∏‘°“√®–·μàßμ—ÈßºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ ª√– ∫°“√≥å

·≈–∑—°…–μ√ßμ“¡ “¢“¢Õß‡√◊ËÕß„π∫∑§«“¡«‘®—¬ „Àâ‡ªìπ§≥–

°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑”Àπâ“∑’Ëª√–‡¡‘π (Peer review) ·≈â«

√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„Àâ∫√√≥“∏‘°“√

∑√“∫‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“μ—¥ ‘π„®μàÕ‰ª ¢Õ∫¢à“¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß

∫√√≥“∏‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬«“√ “√π—Èπ

Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥¢Õßπ—°«‘®—¬ (Responsible agency/

organization) À¡“¬∂÷ß Àπà«¬ß“π À√◊Õ ∂“∫—π À√◊ÕÕß§å°√

∑’Ë¡’°“√«‘®—¬¥â“πμà“ßÊ ·≈–‡ªìπ∑’Ë ÷́Ëßπ—°«‘®—¬·≈–§≥–ºŸâ«‘®—¬ —ß°—¥

À√◊ÕªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ¬Ÿà À√◊Õ¥”‡π‘πß“π«‘®—¬¿“¬„μâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß

Àπà«¬ß“πÕ¬Ÿà„π™à«ß∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬π—Èπ®π‡ √Á® ‘Èπ‚§√ß°“√

·À≈àß∑ÿπÀ√◊ÕºŸâ„Àâ∑ÿπ«‘®—¬ (Funding source or Donor)

À¡“¬∂÷ß Àπà«¬ß“π À√◊ÕÕß§å°√ À√◊Õ∫ÿ§§≈ºŸâ„Àâ∑ÿπ π—∫ πÿπ

‚§√ß°“√«‘®—¬ ´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√§—¥‡≈◊Õ°¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬ ·≈–

Õπÿ¡—μ‘‚§√ß°“√«‘®—¬ √«¡∑—Èß°”Àπ¥¢âÕªØ‘∫—μ‘μà“ßÊ ‡æ◊ËÕª√–°—π

§«“¡¡’¡“μ√∞“π„π°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ·≈–¡’°“√ª√–æƒμ‘
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ªØ‘∫—μ‘∑’Ë ‰¡à¢—¥μàÕ®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â √«¡∑—Èß§«∫§ÿ¡

·≈–°”°—∫‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕμ°≈ß À√◊Õ

 —≠≠“∑’Ë ‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫√à«¡°—π·≈â«π—Èπ¥â«¬

πÕ°®“°π’È¬—ß√«¡∂÷ß°“√§«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫°‘®°√√¡

μà“ßÊ „π‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕμ°≈ß ·≈–°“√ àß

√“¬ß“π°“√«‘®—¬μ“¡°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“ (Contract) À¡“¬∂÷ß ¢âÕμ°≈ß∑’Ë∑”¢÷Èπ

‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ´÷Ëß√–∫ÿ«—π∑’Ë·≈–≈ßπ“¡‚¥¬ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕßμ—Èß·μà

 ÕßΩÉ“¬¢÷Èπ‰ª ‡™àπ ·À≈àß∑ÿπ°—∫π—°«‘®—¬À√◊ÕÀ—«Àπâ“§≥–«‘®—¬

·À≈àß∑ÿπ°—∫Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥¢Õßπ—°«‘®—¬À√◊ÕÀ—«Àπâ“§≥–«‘®—¬

·À≈àß∑ÿπ°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π‚§√ß°“√«‘®—¬ ‡ªìπμâπ ‡æ◊ËÕ∑”

§«“¡μ°≈ß„π√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë °“√·®°·®ßß“π

·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–À“°‡À¡“– ¡Õ“®√–∫ÿ¢âÕμ°≈ß∑“ß

°“√‡ß‘π¥â«¬ ¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬Õ“®„™â‡ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß —≠≠“‰¥â

¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬ (Research proposal or Protocol)

À¡“¬∂÷ß ‡Õ° “√ ÷́Ëßπ—°«‘®—¬‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ°àÕπ∑’Ë®–∑”«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ

¢âÕ¡Ÿ≈„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫«à“®–∑”«‘®—¬‡√◊ËÕßÕ–‰√ ¥â«¬«—μ∂ÿª√– ß§å

Õ–‰√ ·≈–®–∑”Õ¬à“ß‰√‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ«—μ∂ÿª√– ß§åπ—Èπ ¢âÕ‡ πÕ

‚§√ß°“√«‘®—¬®–„™â‡ªìπÀ≈—°∞“π¢Õ√—∫∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬®“°

·À≈àß∑ÿπ¥â«¬ ‚§√ß √â“ß¢Õß¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√¡—°‡ªìπ‰ªμ“¡

§«“¡μâÕß°“√À√◊Õ∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥¢Õßπ—°«‘®—¬

À√◊Õ·À≈àß∑ÿπ ‚¥¬∑—Ë«‰ªª√–°Õ∫¥â«¬ ™◊ËÕ‡√◊ËÕß À≈—°°“√·≈–‡Àμÿº≈

(§«“¡‡ªìπ¡“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õßªí≠À“«‘®—¬) «—μ∂ÿª√– ß§å

¢Õß°“√«‘®—¬ ¢Õ∫‡¢μ¢Õß°“√«‘®—¬ ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫
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°√Õ∫·π«§‘¥¢Õß°“√«‘®—¬ √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–Õÿª°√≥å∑’Ë

„™â„π°“√«‘®—¬ ¢âÕμ°≈ß‡∫◊ÈÕßμâπ π‘¬“¡»—æ∑å ‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß ª√–«—μ‘

¢ÕßºŸâ«‘®—¬ ·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊ËπÊ ∑’Ë®”‡ªìπ

°“√‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬
(Management of research data and materials) À¡“¬∂÷ß

°“√‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈ À≈—°∞“π ·≈–‡Õ° “√μà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬

‡™àπ ¢âÕ¡Ÿ≈¥‘∫ ·ºπ°“√∑¥≈Õß °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ º≈°“√»÷°…“

«‘®—¬ ¢âÕ¡Ÿ≈°“√μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√√–À«à“ßÕß§å°√μà“ßÊ ‡ªìπμâπ „Àâ‡ªìπ

√–∫∫√–‡∫’¬∫ Õ¬Ÿà„π ¿“æ¥’ ª≈Õ¥¿—¬ ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

‚¥¬Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥¢Õßπ—°«‘®—¬ ·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬ À√◊ÕÀπà«¬ß“π

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß À√◊Õμ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ª√–‡¿∑¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„   –¥«°„π°“√§âπÀ“ ·≈–§«“¡æ√âÕ¡„Àâ

μ√«® Õ∫À“°¡’°“√√âÕß¢Õ

§«“¡‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å (Authorship) À¡“¬∂÷ß °“√‡ªìπºŸâ¡’

 à«π√à«¡Õ¬à“ß ”§—≠„π°“√º≈‘μº≈ß“π∑“ßªí≠≠“ ‰¡à«à“®–„π¥â“π

·π«§‘¥ °“√ÕÕ°·∫∫«‘®—¬ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√·ª≈º≈

°“√Õ¿‘ª√“¬º≈·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– °“√√à“ß√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬

(∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ‡æ’¬ß∫“ß à«π) °“√μ√«®·°â·≈–ª√—∫ª√ÿß√à“ß√“¬ß“π

º≈°“√«‘®—¬ ºŸâ¡’ à«π√à«¡‡À≈à“π’È ∂◊Õ«à“¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘„π§«“¡‡ªìπ

ºŸâπ‘æπ∏å∫∑§«“¡À√◊Õ√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬ ·μà ‰¡à√«¡∂÷ßÀ—«Àπâ“

Àπà«¬ß“π ºŸâ„Àâ§”ª√÷°…“∑—Ë«‰ª„π°“√«‘®—¬ ºŸâ™à«¬À“∑ÿπ ºŸâ™’È·π–

À√◊Õ™à«¬„Àâ‡¢â“∂÷ß·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ√«∫√«¡

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß ºŸâ™à«¬«‘®—¬ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√«‘®—¬À√◊ÕºŸâ√—∫°“√«‘®—¬

∫ÿ§§≈À√◊ÕÕß§å°√∑’Ë™à«¬„Àâ ‰¥â√—∫§«“¡ –¥«° ·≈–ºŸâ™à«¬ß“π
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∏ÿ√°“√μà“ßÊ ∫ÿ§§≈·≈–Õß§å°√‡À≈à“π’È ¡§«√‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘„π°“√

‡ªìπºŸâ¡’ à«π π—∫ πÿπ„π°“√ √â“ßº≈ß“π«‘®—¬ ¥â«¬°“√√–∫ÿ™◊ËÕ‰«â„π

°‘μμ‘°√√¡ª√–°“» (Acknowledgement)

∫∑§«“¡À√◊Õ√“¬ß“π«‘®—¬μâÕß‰¡à¡’°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘§«“¡‡ªìπ

ºŸâπ‘æπ∏å §◊ÕμâÕß„ à™◊ËÕºŸâ¡’ à«π√à«¡„π°“√º≈‘μº≈ß“π«‘®—¬„Àâ§√∫∂â«π

‰¡à‡æ‘Ë¡‡μ‘¡™◊ËÕºŸâ∑’Ë¡‘‰¥â¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å (Guest or Honorary

·≈– Planned authorship) ‡¢â“‰ª (‚¥¬‡®â“μ—«Õ“®∑√“∫À√◊Õ

‰¡à∑√“∫) À√◊Õ‰¡à„ à™◊ËÕºŸâ ¡§«√‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å‰«â¥â«¬ (Denial of

authorship) À√◊Õ„ à™◊ËÕºŸâ‰¡à ¡§«√‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å·∑πμ—«π—°«‘®—¬‡Õß

(Relinquished authorship) À√◊Õ√–∫ÿ™◊ËÕπ—°«‘®—¬‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å∑—ÈßÊ

∑’ËºŸâÕ◊Ëπ‡ªìπºŸâ‡¢’¬πº≈ß“π„Àâ (¥—ß∑’Ë‡√’¬°«à“ ç§«“¡‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å·Ωßé

Ghost authorship)

∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“ (Intellectual property) À¡“¬∂÷ß

º≈ß“πÕ—π‡°‘¥®“°§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õß¡πÿ…¬å ‰¥â·°à ß“πÕ—π‡¢â“

≈—°…≥–„¥≈—°…≥–Àπ÷Ëß¥—ßμàÕ‰ªπ’È §◊Õ °“√ª√–¥‘…∞å∑—Èß∑’Ë¢Õ√—∫

 ‘∑∏‘∫—μ√‰¥â·≈–‰¡à‰¥â Õß§å§«“¡√Ÿâ ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß¥â“π‡∑§π‘§ ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï

·∫∫º≈‘μ¿—≥±å ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“ ·∫∫º—ß¿Ÿ¡‘¢Õß«ß®√√«¡

§«“¡≈—∫∑“ß°“√§â“ æ—π∏ÿåæ◊™„À¡à  ‘Ëß∫àß™’È∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å ·≈–

º≈‘μº≈∑’Ë ‰¥â®“°°“√«‘®—¬

º≈ª√–‚¬™πå∑—∫´âÕπ (Conflict of interest) À¡“¬∂÷ß

°“√¡’§«“¡¢—¥·¬âß°—π„π‡√◊ËÕß¢Õßº≈ª√–‚¬™πå à«π∫ÿ§§≈°—∫

º≈ª√–‚¬™πå à«π√«¡ À√◊Õº≈ª√–‚¬™πå√–À«à“ßºŸâ√à«¡„π§≥–«‘®—¬

À√◊Õº≈ª√–‚¬™πå√–À«à“ßºŸâ«‘®—¬°—∫ºŸâ „Àâ∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬

À√◊Õ°“√∑’Ë¡’∫ÿ§§≈„¥°Áμ“¡‰¥â√—∫º≈ª√–‚¬™πå®“°‚§√ß°“√«‘®—¬·≈â«
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¬—ß‰¥â√—∫º≈ª√–‚¬™πå®“°ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬

·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬Õ’°¥â«¬ ®÷ß∂◊Õ«à“‡ªìπº≈ª√–‚¬™πå´âÕπ∑’Ë∫ÿ§§≈

π—Èπ‰¡à ¡§«√®–‰¥â√—∫ ‡æ√“–Õ“®∂Ÿ°æ‘®“√≥“«à“∑”„Àâ‡°‘¥Õ§μ‘À√◊Õ

§«“¡≈”‡Õ’¬ß ∑”„Àâ«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬‡∫’Ë¬ß‡∫π‰ª®“°∑’Ë

°”Àπ¥‰«â‡¥‘¡ À√◊Õ∑”„Àâ‡ªìπ°“√¢—¥¢«“ßμàÕ°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬„Àâ

‡ªìπ‰ªμ“¡·ºπ·≈–«—μ∂ÿª√– ß§å  À√◊Õ∑”„Àâ‡°‘¥°“√°√–∑∫°√–∑—Ëß°—π

√–À«à“ß∫ÿ§§≈À√◊ÕÕß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß Õ—π‡ªìπº≈∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡

¬àÕÀ¬àÕπ„π°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ √«¡∑—Èß°√–∑∫

μàÕ —¡æ—π∏¿“æ√–À«à“ß∫ÿ§§≈·≈–∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

°“√ª√–æƒμ‘º‘¥®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ (Misconduct)

À¡“¬∂÷ß °“√°√–∑”º‘¥ À√◊Õ°“√≈–‡¡‘¥ ΩÉ“Ωóπ À√◊Õ°“√ª√–æƒμ‘

ªØ‘∫—μ‘∑’Ë¢—¥μàÕÀ≈—°§«“¡ª√–æƒμ‘Õ—π‡À¡“– ¡ ∑’ËºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ

«‘®—¬æ÷ß¬÷¥∂◊ÕªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õßª√–™“§¡«‘®—¬

°“√§—¥≈Õ°º≈ß“π À√◊Õ·Õ∫Õâ“ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
¡“‡ªìπ¢Õßμπ À√◊Õ°“√≈Õ°‡≈’¬π«√√≥°√√¡ (Plagiarism)

À¡“¬∂÷ß °“√π”·π«§‘¥ ß“πÀ√◊Õº≈ß“π¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ‰ª„™â‡ ¡◊Õπ«à“

‡ªìπ¢Õßμπ ‚¥¬‰¡à¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß∂÷ß·À≈àß∑’Ë¡“À√◊Õ„Àâ‡°’¬√μ‘‡®â“¢Õß‡¥‘¡

À√◊Õª°ªî¥¢âÕ§«“¡®√‘ß∑’Ë§«√∫Õ°„Àâ™—¥·®âß ∑”„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡¢â“„®º‘¥

«à“‡ªìπ¢Õßμπ

°“√§—¥≈Õ°º≈ß“π¢Õßμπ‡Õß (Self-plagiarism) À¡“¬∂÷ß

°“√§—¥≈Õ°À√◊Õπ”º≈ß“π∑’Ë‡À¡◊Õπ‡¥‘¡À√◊Õ‡°◊Õ∫‡À¡◊Õπ‡¥‘¡¢Õß

μπ‡Õß°≈—∫¡“„™âÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‚¥¬‰¡à¡’°“√Õâ“ß∂÷ßº≈ß“π‡¥‘¡¢Õßμππ—Èπ

∑”„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‡¢â“„®º‘¥æ≈“¥§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰ª®“°§«“¡∂Ÿ°μâÕß‡ªìπ®√‘ß

·≈–Õ“®‡°‘¥§«“¡ —∫ π„π°“√Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
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°“√ª≈Õ¡·ª≈ß¢âÕ¡Ÿ≈ (Falsification) À¡“¬∂÷ß °“√ª°ªî¥

∫‘¥‡∫◊Õπ À√◊Õ∑”„Àâº‘¥‰ª®“°§«“¡®√‘ß ‚¥¬°“√μ—¥∑Õπ À√◊Õ

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ¥—¥·ª≈ß ª√ÿß·μàß·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈ ¢âÕ§«“¡ À√◊Õ°“√

ªØ‘∫—μ‘Õ◊Ëπ„¥„π°√–∫«π°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π¢âÕ§âπæ∫®“°°“√«‘®—¬

‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ √ÿª∑’Ëπ—°«‘®—¬μâÕß°“√

°“√ √â“ß¢âÕ¡Ÿ≈‡∑Á®À√◊Õ°“√‡ ° √√ªíôπ·μàß (Fabrication)
À¡“¬∂÷ß °“√ √â“ß¢âÕ¡Ÿ≈‡∑Á® °“√®ß„®ªíôπ·μàß¢âÕ¡Ÿ≈∑”„Àâº‘¥‰ª

®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß∑’Ëæ∫®“°°“√«‘®—¬ °“√À≈’°‡≈’Ë¬ß∑’Ë®–π”‡ πÕ

‡√◊ËÕßÀ√◊Õ ‘Ëßμà“ßÊ μ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß





®√√¬“«‘™“™’æ¢Õßπ—°«‘®—¬
·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘

®√√¬“«‘™“™’æ¢Õßπ—°«‘®—¬
·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
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®√√¬“«‘™“™’æ¢Õßπ—°«‘®—¬ ·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
π—°«‘®—¬æ÷ß¡’®√‘¬∏√√¡ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°àºŸâ√à«¡ß“π

·≈–∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª æ÷ß∑”«‘®—¬Õ¬à“ß‡μÁ¡§«“¡ “¡“√∂ ¥â«¬§«“¡

‡ ’¬ ≈– ¢¬—π ·≈–Õ¥∑π μâÕß¡’Õ‘ √–∑“ß«‘™“°“√‚¥¬ª√“»®“°

Õ§μ‘„π∑ÿ°¢—ÈπμÕπ¢Õß°“√«‘®—¬ μâÕß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ ‘Ëß∑’Ë»÷°…“

«‘®—¬ ‰¡à«à“®–‡ªìπ§π  —μ«å æ◊™  —ß§¡ »‘≈ª«—≤π∏√√¡ ∑√—æ¬“°√

∏√√¡™“μ‘ À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

1. π—°«‘®—¬æ÷ß¡’®√‘¬∏√√¡ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°à
ºŸâ√à«¡ß“π·≈–∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª

π—°«‘®—¬μâÕß¡’§«“¡´◊ËÕ —μ¬åμàÕμπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ¡’§«“¡

√—∫º‘¥™Õ∫ ¡’„®‡ªî¥°«â“ß∑“ß§«“¡§‘¥ ª√“»®“°Õ§μ‘ ¡’§«“¡¬ÿμ‘∏√√¡

·≈–¡’§«“¡ª√–æƒμ‘Õ—π¥’ß“¡ ¡§«√·°àμ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
1.1 π—°«‘®—¬μâÕß¡’§«“¡´◊ËÕ —μ¬åμàÕμπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1.1.1 ¡’§«“¡ ◊́ËÕ —μ¬å„π∑ÿ°¢—ÈπμÕπ¢Õß°√–∫«π°“√

«‘®—¬ μ—Èß·μà°àÕπ°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ √–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬

·≈–À≈—ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ √«¡∂÷ß°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬ ·≈–

°“√π”º≈ß“π«‘®—¬‰ª„™âª√–‚¬™πå

1.1.2 „Àâ ‡°’¬√μ‘ºŸâÕ◊Ëπ ‚¥¬°“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈ºŸâ ‡ªìπ

‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ º≈ß“π ·≈–

∂âÕ¬§”∑’Ëπ”¡“„™â„πß“π«‘®—¬Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ™—¥‡®π ·≈–§√∫∂â«π
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1.1.3 ‰¡à√–∫ÿ™◊ËÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈„¥‡ªìπ

∑’Ëª√÷°…“ À√◊ÕºŸâ√à«¡‚§√ß°“√«‘®—¬ ‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫§”¬‘π¬Õ¡®“°∫ÿ§§≈

π—Èπ°àÕπ

1.1.4 ‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–·π«§‘¥‚¥¬ ÿ®√‘μ ‡ªî¥‡º¬

·≈–μ√ß‰ªμ√ß¡“ „π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫∑ÿπ

1.1.5 ‰¡à¢Õ√—∫∑ÿπ´È” ấÕπ ‡«âπ·μà®–‰¥â√—∫§”¬‘π¬Õ¡

®“°·À≈àß∑ÿπ„Àâ°√–∑”‰¥â ·≈–μâÕß·®âß„Àâ·À≈àß∑ÿπ∑√“∫¥â«¬

1.1.6 ‰¡à®ß„®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª≈’°¬àÕ¬

„π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬„Àâ·μ°μà“ß°—π ‚¥¬À«—ß„Àâ‡¢â“„®«à“‡ªìπ

§π≈–‚§√ß°“√°—π ‡æ◊ËÕ¬◊Ëπ¢Õ∑ÿπ«‘®—¬®“°À≈“¬·Ààß

1.1.7 ‰¡à®â“ß«“π„ÀâºŸâÕ◊Ëπ∑”«‘®—¬„Àâ ·≈â«√–∫ÿ™◊ËÕμπ‡Õß

‡ªìπºŸâ∑”«‘®—¬·≈–ºŸâπ‘æπ∏å

1.1.8 ‰¡à √â“ßº≈ß“π«‘®—¬Õ—π‡ªìπ‡∑Á® ‚¥¬„™â¢âÕ¡Ÿ≈

∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡°Á∫√«∫√«¡¡“®√‘ß ·≈–«‘‡§√“–Àå √ÿªº≈„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡

§«“¡ª√– ß§å

1.1.9 ‰¡à„ à™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë ‰¡à¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√«‘®—¬

‚¥¬À«—ß„™âμ”·ÀπàßÀ√◊Õ™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡‚Õ°“ „Àâ‰¥â

√—∫∑ÿπ«‘®—¬ À√◊Õ‡æ◊ËÕ®Ÿß„®„Àâ ”π—°æ‘¡æåÀ√◊Õ«“√ “√μ’æ‘¡æå∫∑§«“¡

À√◊Õ√“¬ß“π«‘®—¬

1.2 π—°«‘®—¬μâÕß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
1.2.1 ªØ‘∫—μ‘μ“¡æ—π∏°√≥’À√◊Õ¢âÕμ°≈ß„π —≠≠“

∑’Ë ‰¥â≈ßπ“¡‰«â·°à·À≈àß∑ÿπ·≈–Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥
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1.2.2 ‰¡à≈–∑‘ÈßÀ√◊Õ¬°‡≈‘°°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬‚¥¬‰¡à¡’

‡Àμÿº≈Õ—π§«√

1.2.3 ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„πº≈ß“π«‘®—¬ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

ª√–‚¬™πå∑“ß«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ √«¡∑—Èßº≈∑’Ë®–‡°‘¥·°à —ß§¡

‡ªìπÀ≈—° ‰¡à„™âº≈ß“π«‘®—¬‰ª„π∑“ß∑’Ë ‰¡à∂Ÿ°μâÕß ‡™àπ °“√∑”≈“¬

ºŸâÕ◊Ëπ ·≈–∫‘¥‡∫◊Õπ§«“¡®√‘ß ‡ªìπμâπ

1.3 π—°«‘®—¬μâÕß¡’„®‡ªî¥°«â“ß∑“ß§«“¡§‘¥
1.3.1 ¬‘π¥’√—∫øíß¢âÕ‡ πÕ·π– ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ ¢âÕμ‘μ‘ß

·≈–§”«‘®“√≥å‡™‘ß«‘™“°“√®“°‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ¥â«¬„®∑’Ë

‡ªìπ°≈“ß

1.3.2 · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ «‘‡§√“–Àå «‘®“√≥åº≈ß“π

¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ¥â«¬§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï „® ª√“»®“°Õ§μ‘ ¡’‡Àμÿº≈μ“¡

¡“μ√∞“π∑“ß«‘™“°“√ ·≈–‰¡à≈∫À≈Ÿàπ—°«‘®—¬Õ◊Ëπ

1.4 π—°«‘®—¬μâÕß¡’§«“¡¬ÿμ‘∏√√¡
1.4.1 ¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡„π°“√„ÀâπÈ”Àπ—°§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

„π√–À«à“ßºŸâ√à«¡«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕß“π °“√°”Àπ¥™◊ËÕ‡√◊ËÕß ·≈–

®”π«π∫∑§«“¡«‘™“°“√∑’Ë®–μ’æ‘¡æå √«¡∑—Èß ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫„π§«“¡

‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å√à«¡„πº≈ß“π«‘®—¬∑’Ëμ’æ‘¡æå ‚¥¬¡’°“√μ°≈ß∑’Ë™Õ∫

¥â«¬‡Àμÿº≈ ·≈–¬Õ¡√—∫°—π„π§≥–«‘®—¬

1.4.2 ¡’§«“¡‚ª√àß„ „π°“√·∫àß§à“„™â®à“¬‡æ◊ËÕ°“√

«‘®—¬„π√–À«à“ßºŸâ√à«¡«‘®—¬ ®—¥ √√«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å ·≈– ‘ËßÕ”π«¬

§«“¡ –¥«°Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ√à«¡«‘®—¬ “¡“√∂∑”«‘®—¬„π à«π

∑’Ë·μà≈–§π√—∫º‘¥™Õ∫‰¥â®π ”‡√Á® ®—¥ √√§à“μÕ∫·∑π  ‘∑∏‘À√◊Õ
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º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë ‰¥â (∂â“¡’) „ÀâºŸâ√à«¡«‘®—¬Õ¬à“ß‡∑’Ë¬ß∏√√¡·≈–‡ªìπ

∑’Ë¬Õ¡√—∫¥â«¬‡Àμÿ·≈–º≈

1.4.3 ‰¡àπ” à«πÀπ÷Ëß à«π„¥¢Õß°“√«‘®—¬∑’Ë ‰¥âμ°≈ß

·≈–¥”‡π‘πß“π√à«¡°—π„π§≥–«‘®—¬ ‡™àπ ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õμ—«Õ¬à“ß∑’Ë»÷°…“

°√–∫«π°“√«‘®—¬ À√◊Õº≈≈—æ∏å ‡ªìπμâπ ‰ª„™âª√–‚¬™πå„πª√–‡¥ÁπÕ◊ËπÊ

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå à«πμπ Õ“∑‘ ¢Õ∑ÿπ«‘®—¬®“°·À≈àß∑ÿπÕ◊Ëπ

μ’æ‘¡æå√“¬ß“π«‘®—¬‚¥¬√–∫ÿ‡©æ“–™◊ËÕμπ‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å ®¥ ‘∑∏‘∫—μ√

‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–«‘®—¬ ·≈–À—«Àπâ“‚§√ß°“√«‘®—¬

1.5 π—°«‘®—¬μâÕßªØ‘∫—μ‘μπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°àºŸâ√à«¡«‘®—¬
1.5.1 ª√–æƒμ‘μπ‡ªìπ§π¥’¡’§ÿ≥∏√√¡  ¡§«√·°à

μ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë

1.5.2 ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°àπ—°«‘®—¬Õ◊ËπÊ „π°“√§‘¥

§âπ§«â“ À“‡Àμÿº≈„π°“√∑”«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ ·≈–π«—μ°√√¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå∑“ß«‘™“°“√ «‘™“™’æ °“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“

1.5.3 §ß‰«â ÷́Ë ß§«“¡∂Ÿ°μâÕß·≈–‡∑’Ë ¬ß∏√√¡ ‰ ¡à

ª√–π’ª√–πÕ¡®π∑”„Àâº≈ß“π«‘®—¬¥âÕ¬§ÿ≥§à“

1.5.4 æ—≤π“∫∑∫“∑¢Õßμπ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå¬‘Ëß¢÷Èπ

·≈– àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ√à«¡«‘®—¬„π§≥–·≈–π—°«‘®—¬Õ◊ËπÊ æ—≤π“§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂„π°“√«‘®—¬ „Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‡°‘¥ª√–‚¬™πå„π°“√

 √â“ß √√§å§«“¡√Ÿâ ™’È·π–·≈–·°âªí≠À“ √«¡∑—Èßæ—≤π“ —ß§¡·≈–

ª√–‡∑»™“μ‘„Àâ‡®√‘≠°â“«Àπâ“¬‘Ëß¢÷Èπ

1.5.5 °√–μÿâπ®Ÿß„®„ÀâºŸâ√à«¡«‘®—¬„π‚§√ß°“√ªØ‘∫—μ‘

μ“¡·≈–√—°…“‰«â´÷Ëß®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬
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2. π—°«‘®—¬æ÷ß∑”«‘®—¬Õ¬à“ß‡μÁ¡§«“¡ “¡“√∂¥â«¬§«“¡
‡ ’¬ ≈– ¢¬—π ·≈–Õ¥∑π

π—°«‘®—¬μâÕß∑ÿà¡‡∑∑”«‘®—¬Õ¬à“ß‡μÁ¡°”≈—ß§«“¡ “¡“√∂

¥â«¬§«“¡¢¬—π·≈–Õ¥∑π Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–

‡æ’¬ßæÕ ‡æ◊ËÕ„Àâß“π«‘®—¬ ”‡√Á®μ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å¿“¬„π°√Õ∫‡«≈“

∑’Ë°”Àπ¥

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
2.1 ∑ÿà¡‡∑§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–ª√– ∫°“√≥å„π»“ μ√å

∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ„Àâß“π«‘®—¬°â“«Àπâ“ ‰¥âº≈ß“π∑’Ë¡’

§ÿ≥¿“æ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õßª√–™“§¡«‘®—¬

2.2 Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‡æ’¬ßæÕ ·≈–

¥â«¬§«“¡¢¬—π·≈–Õ¥∑π ‡æ◊ËÕ„Àâß“π«‘®—¬ ”‡√Á®μ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å

¿“¬„π°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

2.3 ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ ¬‘π¥’·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

 √â“ß§«“¡‡¢â“„®„πß“π«‘®—¬°—∫ºŸâ√à«¡ß“π·≈–π—°«‘®—¬Õ◊ËπÊ ‡æ◊ËÕ

 √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß·°àß“π«‘®—¬ ·≈– √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ

„Àâº≈ß“π«‘®—¬‡°‘¥ª√–‚¬™πå∑“ß«‘™“°“√ «‘™“™’æ ·≈– —ß§¡

¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

3. π—°«‘®—¬μâÕß¡’Õ‘ √–∑“ß«‘™“°“√ ‚¥¬ª√“»®“°Õ§μ‘
„π∑ÿ°¢—ÈπμÕπ¢Õß°“√∑”«‘®—¬

π—°«‘®—¬μâÕß¡’Õ‘ √–∑“ß§«“¡§‘¥ ‰¡à¬Õ¡ Ÿ≠‡ ’¬‡ √’¿“æ
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∑“ß«‘™“°“√ μâÕßπ”‡ πÕº≈ß“π«‘®—¬μ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ·≈–

‡ πÕ·π–Õ¬à“ßμ√ß‰ªμ√ß¡“ ‚¥¬ª√“»®“°Õ§μ‘

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
3.1 ¡’Õ‘ √–∑“ß§«“¡§‘¥ ·≈–‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√„π°“√

∑”ß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ√—°…“¡“μ√∞“π«‘™“°“√ «‘™“™’æ ·≈–®√‘¬∏√√¡

√«¡∑—Èß‡°’¬√μ‘§ÿ≥¢Õßπ—°«‘®—¬

3.2 ‰¡à¬Õ¡„Àâº≈ª√–‚¬™πå∑“ß°“√‡ß‘π ·≈–º≈ª√–‚¬™πå

∑—∫´âÕπÕ◊Ëπ„¥ ¡“∑”„Àâ Ÿ≠‡ ’¬‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√ À√◊Õ¡“∑”„Àâ

°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ·≈–°“√√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡∫’Ë¬ß‡∫πÀ√◊Õ

º‘¥‰ª®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß

3.3 √“¬ß“π¢âÕ§âπæ∫®“°°“√«‘®—¬μ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ·≈–

‡ πÕ·π–¥â«¬·π«§‘¥∑’Ë‡ªî¥‡º¬ μ√ß‰ªμ√ß¡“ ·≈–ª√“»®“°Õ§μ‘

3.4 ‰¡à‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬‚¥¬¢¬“¬º≈‡°‘π§«“¡‡ªìπ®√‘ß

·≈–μâÕß§”π÷ß∂÷ßº≈°√–∑∫∑’Ë®–‡°‘¥μ“¡¡“ ®“°°“√π”‡ πÕ

√“¬ß“π°“√«‘®—¬ Ÿà “∏“√≥™π¥â«¬

4. π—°«‘®—¬μâÕß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ ‘Ëß∑’Ë»÷°…“«‘®—¬
‰¡à«à“®–‡ªìπ§π  —μ«å æ◊™  —ß§¡ »‘≈ª«—≤π∏√√¡
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

π—°«‘®—¬μâÕß∑”«‘®—¬¥â«¬®‘μ ”π÷°«à“ ®–‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬

À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬μàÕ ‘Ëß∑’Ë»÷°…“ ‰¡à«à“®–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’™’«‘μÀ√◊Õ‰¡à¡’™’«‘μ

μâÕß¥”‡π‘π°“√«‘®—¬Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫ √–¡—¥√–«—ß ·≈–‡ªïò¬¡¥â«¬§ÿ≥∏√√¡
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„π°“√∑”«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§π  —μ«å æ◊™  —ß§¡ »‘≈ª«—≤π∏√√¡

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
4.1 æ÷ßμ√–Àπ—°«à“ °“√„™â§πÀ√◊Õ —μ«å‡ªìπÀπà«¬∑¥≈Õß

μâÕß°√–∑”„π°√≥’∑’Ë ‰¡à¡’∑“ß‡≈◊Õ°Õ◊Ëπ‡∑à“π—Èπ

4.2 ¥”‡π‘πß“π«‘®—¬¥â«¬ μ‘ªí≠≠“ §«“¡√Õ∫§Õ∫ √–¡—¥√–«—ß

·≈–‡ªïò¬¡¥â«¬§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”«‘®—¬∑’Ë ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§π  —μ«å

æ◊™  —ß§¡ »‘≈ª«—≤π∏√√¡ ∑√—æ¬“°√ ∏√√¡™“μ‘ À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‚¥¬μâÕßªÑÕß°—πÕ—πμ√“¬À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬„π∑ÿ°¢—ÈπμÕπ ·≈–

∑ÿ°√–¬–¢Õß°“√«‘®—¬ ·≈–μâÕß√—∫º‘¥™Õ∫μàÕº≈∑’Ë®–‡°‘¥·°à ‘Ëß∑’Ë

»÷°…“ √«¡∑—Èß∑’Ë®–‡°‘¥·°àμπ‡Õß¥â«¬

4.3 ¡’¡“μ√°“√„π°“√¥Ÿ·≈ ®—¥‡°Á∫ √—°…“ ‘Ëß∑’Ë„™â„π°“√

»÷°…“À√◊Õ∑¥≈Õß ·≈–ªÑÕß°—π°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‡™◊ÈÕ‚√§ ·¡≈ß

°“√·æ√à°√–®“¬¢Õßæ◊™À√◊Õ ‘Ëß¡’™’«‘μÕ◊Ëπ∑’Ë∂Ÿ°¥—¥·ª≈ß∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

¡≈æ‘… ·≈–Õ◊ËπÊ √«¡∑—Èß¡’¡“μ√°“√„π°“√°”®—¥¡≈æ‘… ¢Õß‡ ’¬

·≈– ‘Ëß∑’ËÕ“®‡ªìπÕ—πμ√“¬„¥Ê Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°°“√»÷°…“À√◊Õ∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬μàÕ§π  —μ«å æ◊™  —ß§¡

»‘≈ª«—≤π∏√√¡ ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡





®√√¬“«‘™“™’æ„π°“√∑”«‘®—¬
·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘

®√√¬“«‘™“™’æ„π°“√∑”«‘®—¬
·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘



26 ®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
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®√√¬“«‘™“™’æ„π°“√∑”«‘®—¬ ·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
π—°«‘®—¬æ÷ß„™â§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ ¥”‡π‘π°“√

»÷°…“§âπ§«â“Õ¬à“ß¡’√–∫∫ ·≈–μ“¡√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ«‘∏’°“√«‘®—¬∑’Ë‡ªìπ

∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬ μ—Èß·μà¢—Èπ°àÕπ

°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ √–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ·≈–À≈—ß°“√

¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ®π∂÷ß°“√π”º≈ß“π«‘®—¬ÕÕ°‡º¬·æ√à Ÿà “∏“√≥™π

„π«ß°«â“ß ‚¥¬√—°…“¡“μ√∞“π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π·≈–®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬

Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

1. °àÕπ°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬

π—°«‘®—¬§«√‡¢’¬π‚§√ß°“√«‘®—¬„π “¢“∑’Ëμπ∂π—¥ ·≈–¡’

§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂‡æ’¬ßæÕ μâÕß„Àâ‡°’¬√μ‘·≈–Õâ“ß∂÷ßπ—°«‘™“°“√

À√◊Õ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√‡¢’¬π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√

«‘®—¬ ªØ‘∫—μ‘„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π§πÀ√◊Õ

„π —μ«å ¡’§«“¡‚ª√àß„ „π°“√‡ πÕ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫∑ÿπ«‘®—¬

μâÕß»÷°…“¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“‚§√ß°“√«‘®—¬Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫·≈–

∂’Ë∂â«π √«¡∑—Èß·®âß„ÀâÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥∑√“∫°àÕπ∑’Ë®–≈ßπ“¡

„π¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ∑’Ë‡¢â“„®μ√ß°—π√–À«à“ßπ—°«‘®—¬

Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ ·≈–·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
1.1 ‰μ√àμ√ÕßÀ“À—«¢âÕ«‘®—¬¥â«¬§«“¡√Õ∫§Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥

ª√–‚¬™πå„π°“√‡ √‘¡ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ §«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√

°“√·°âªí≠À“ ·≈–ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õß —ß§¡·≈–ª√–‡∑»™“μ‘
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1.2 ¡’§«“¡‡ªìπ°≈“ß∑“ß«‘™“°“√ ·≈–‰¡à¥”‡π‘π°“√«‘®—¬

‚¥¬¡’«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√‚®¡μ’ À√◊Õ∑”„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬

1.3 »÷°…“√–‡∫’¬∫ °Æ‡°≥±å ‡ß◊ËÕπ‰¢ ·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√«‘®—¬¢ÕßÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ ·≈–∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√„Àâ

∑ÿπ«‘®—¬¢Õß·À≈àß∑ÿπÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥√Õ∫§Õ∫ °àÕππ”‡ πÕ‚§√ß°“√

«‘®—¬‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫∑ÿπ π—∫ πÿπ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡¢—¥·¬âß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ

„πÕπ“§μ

1.4 ‡¢’¬π‚§√ß°“√«‘®—¬„π “¢“∑’Ëμπ∂π—¥ ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡

 “¡“√∂ ª√– ∫°“√≥å ·≈–»—°¬¿“æ‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–∑”«‘®—¬„Àâ ”‡√Á®

μ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å ·≈–‰¥â¡“μ√∞“π∑—Èß∑“ß«‘™“°“√·≈–°“√«‘®—¬

1.5 ∑∫∑«π«√√≥°√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë®–∑”«‘®—¬

Õ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß °àÕπ≈ß¡◊Õ‡¢’¬π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬

1.6 „Àâ‡°’¬√μ‘·≈–Õâ“ß∂÷ßπ—°«‘™“°“√‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ À√◊Õ

·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ·π«§‘¥ º≈ß“π ·≈–∂âÕ¬§”∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√

‡¢’¬π‚§√ß°“√«‘®—¬ μâÕß‰¡à·Õ∫Õâ“ß À√◊Õ √â“ß¢âÕ¡Ÿ≈‡∑Á® À√◊Õ

ª≈Õ¡·ª≈ß¢âÕ¡Ÿ≈ À√◊Õπ”º≈ß“π¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ¡“‡ªìπ¢Õßμπ À√◊Õ

°√–∑”°“√„¥Ê ∑’Ë∑”„Àâ·À≈àß∑ÿπ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®º‘¥‰ª®“°§«“¡

‡ªìπ®√‘ß

1.7 ÕÕ°·∫∫·≈–«“ß·ºπ°“√«‘®—¬À√◊Õ∑¥≈ÕßÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß

μ“¡À≈—°«‘™“°“√ ·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√«‘®—¬∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß

»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬

1.8 ªØ‘∫—μ‘„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬

„π§π ‚¥¬μâÕß‡ πÕ¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§π „Àâ
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§≥–°√√¡°“√®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π§π (À√◊Õ„π™◊ËÕ‡√’¬°Õ¬à“ßÕ◊Ëπ)

‡æ◊ËÕ√—∫√ÕßÀ√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°àÕπ¬◊Ëπ‡ πÕμàÕ·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬

 1.9 ¢Õ√—∫§”¬‘π¬Õ¡®“°ºŸâ √—∫°“√«‘®—¬ À√◊ÕºŸâ ·∑π

‚¥¬™Õ∫∏√√¡∑’Ë “¡“√∂ª°ªÑÕßº≈ª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâ√—∫°“√«‘®—¬‰¥â

‡™àπ ∫‘¥“¡“√¥“ ºŸâª°§√Õß ≠“μ‘ Àπà«¬ß“π∑’Ë¥Ÿ·≈ ‡ªìπμâπ

°àÕπ‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ∑—Èßπ’Èπ—°«‘®—¬μâÕß‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ√—∫°“√«‘®—¬

¡’Õ‘ √–„π°“√μ—¥ ‘π„®‡¢â“√—∫°“√«‘®—¬ À√◊Õ∂Õπμ—«®“°°“√«‘®—¬

‰¥âμ“¡μâÕß°“√

1.10 μ√–Àπ—°∂÷ßº≈°“√«‘®—¬∑’Ë·¡àπ¬” ‚¥¬„™â —μ«å∑¥≈Õß

®”π«ππâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ∑—Èßπ’ÈμâÕß‡ πÕ¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

°—∫ —μ«å μàÕ§≥–°√√¡°“√®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π —μ«å (À√◊Õ„π™◊ËÕ

‡√’¬°Õ¬à“ßÕ◊Ëπ) ‡æ◊ËÕ√—∫√ÕßÀ√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ °àÕπ¬◊Ëπ‡ πÕμàÕ

·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬

1.11 ¢ÕÕπÿ≠“μ‡®â“¢Õß ‘∑∏‘„π∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬ „Àâ‰¥â√—∫§”¬‘π¬Õ¡‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

°àÕπ„™â∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“π—Èπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√»÷°…“§âπ§«â“

À√◊Õ∑¥≈Õß

1.12 √–∫ÿ ∂“π∑’Ë∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√«‘®—¬Õ¬à“ß™—¥‡®π ‚¥¬‡©æ“–

ß“π«‘®—¬∑’ËμâÕß„™â§πÀ√◊Õ —μ«å‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√«‘®—¬

1.13 √–∫ÿ™à«ß‡«≈“„π°“√∑”«‘®—¬„π·μà≈–¢—ÈπμÕπ¢Õß

°√–∫«π°“√«‘®—¬ ·≈–√–¬–‡«≈“∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë®–„™â„π°“√∑”«‘®—¬Õ¬à“ß

™—¥‡®π
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1.14 ¡’§«“¡‚ª√àß„ „π°“√‡ πÕ‚§√ß°“√ ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫∑ÿπ«‘®—¬

‰¡àªî¥∫—ßÀ√◊ÕÕ”æ√“ß«—μ∂ÿª√– ß§å∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß°“√«‘®—¬ ·≈–

μâÕß‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–·π«§‘¥Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬μ√ß‰ªμ√ß¡“„π¢âÕ‡ πÕ

‚§√ß°“√«‘®—¬

1.15 »÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“‚§√ß°“√

«‘®—¬Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫·≈–∂’Ë∂â«π «à“‰¡à¢—¥°—∫¡“μ√∞“π∑“ß«‘™“°“√

·≈–®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ √«¡∑—ÈßÕ¬Ÿà „π«‘ —¬·≈–§«“¡ “¡“√∂∑’Ë

π—°«‘®—¬®–°√–∑”„Àâ ”‡√Á®‰¥â‚¥¬¡’Õ‘ √–∑“ß§«“¡§‘¥ °àÕπ∑’Ë®–¡’

°“√≈ßπ“¡„π¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“°—∫·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬

1.16 ·®âß„ÀâÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥∑√“∫°àÕπ∑’Ë®–≈ßπ“¡

„π¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“ „Àâ‡ªìπ∑’Ë‡¢â“„®μ√ß°—π√–À«à“ßπ—°«‘®—¬

Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ ·≈–ºŸâ„Àâ∑ÿπ‡°’Ë¬«°—∫‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–¢âÕªØ‘∫—μ‘μà“ßÊ

„π¢âÕμ°≈ß À√◊Õ —≠≠“ ‡æ◊ËÕ„Àâ·μà≈–ΩÉ“¬¬÷¥∂◊ÕªØ‘∫—μ‘μ“¡ ·≈–

ª°ªÑÕß ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¢Õßμπ √«¡∑—Èß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡

√–‡∫’¬∫¢ÕßÀπà«¬ß“π«à“¥â«¬°“√«‘®—¬
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2. √–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬

π—°«‘®—¬μâÕß·πà„®«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–«‘∏’°“√∑’Ë„™â„π°“√‡°Á∫

√«∫√«¡·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ¡’§«“¡∂Ÿ°μâÕßμ“¡À≈—°«‘™“°“√·≈–

√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬π—Èπ

μâÕßªØ‘∫—μ‘μàÕ§π·≈– —μ«å∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“À√◊Õ∑¥≈Õß¥â«¬§«“¡

‡¡μμ“ ‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬Õ¬à“ß‡ªìπ

√–∫∫√–‡∫’¬∫·≈–ª≈Õ¥¿—¬ æ√âÕ¡√—∫°“√μ√«® Õ∫∑ÿ°√–¬–¢Õß

°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ μâÕß¥”‡π‘πß“π«‘®—¬μ“¡¢âÕμ°≈ß„π —≠≠“

Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ·≈–√“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“μ“¡°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

‰¡àπ”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë√«∫√«¡‰¥â‰ª„™âª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°

∑’Ë√–∫ÿ„π¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“ μâÕß√–ß—∫·≈–æ√âÕ¡¬ÿμ‘°“√¥”‡π‘πß“π

«‘®—¬∑—π∑’∑’Ëæ∫«à“ß“π«‘®—¬¢Õßμπ¡’º≈°√–∑∫μàÕ “∏“√≥™π

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ À√◊Õ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»Õ¬à“ß√ÿπ·√ß ·≈–‚¥¬¡‘‰¥â

§“¥§‘¥¡“°àÕπ

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
2.1 ‰¡à¡’Õ§μ‘„π°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÀ√◊ÕºŸâ√—∫°“√«‘®—¬

2.2 μ√«® Õ∫„Àâ·πà„®«à“°√–∫«π°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈

¡’§«“¡‡À¡“– ¡°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√«‘®—¬

2.3 „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–«‘∏’°“√„π°“√√«∫√«¡·≈–«‘‡§√“–Àå

¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕßμ“¡À≈—°«‘™“°“√·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬ ∑’Ë ‡ªìπ

∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬

2.4 ‰¡à„™â ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√  À√◊Õ„∫ ”§—≠´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπÀ≈—°∞“π
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«à“®–¡’°“√®à“¬§à“μÕ∫·∑πÀ√◊Õ‰¥â√—∫ ‘Ëß„¥Ê ‡ªìπ°“√μÕ∫·∑π

‡æ◊ËÕ‡ªìπ ‘Ëß®Ÿß„®„ÀâºŸâ√—∫°“√«‘®—¬√à«¡¡◊Õ„π°“√μÕ∫À√◊Õ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈

À√◊Õ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√«‘®—¬μ“¡∑’Ëπ—°«‘®—¬μâÕß°“√

2.5 ‰¡à¡’Õ§μ‘„π°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå

°“√·ª≈º≈ °“√«‘®“√≥å °“√ √ÿªº≈ ·≈–°“√„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–

„π°“√«‘®—¬

2.6 ¥Ÿ·≈ª°ªÑÕß ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå ·≈–√—°…“§«“¡≈—∫¢Õß

°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√»÷°…“«‘®—¬À√◊Õ∑¥≈Õß ‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈ à«πμ—«

¢ÕßºŸâ√—∫°“√«‘®—¬ ‡«âπ·μà®–‰¥â√—∫§”¬‘π¬Õ¡‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

®“°ºŸâ√—∫°“√«‘®—¬ À√◊ÕºŸâ·∑π‚¥¬™Õ∫∏√√¡

2.7 ªØ‘∫—μ‘μàÕ§π·≈– —μ«å∑’Ë „™â„π°“√»÷°…“À√◊Õ∑¥≈Õß

¥â«¬‡¡μμ“∏√√¡ μâÕßªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß‡μÁ¡

§«“¡ “¡“√∂ ‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß·μàº≈ª√–‚¬™πå∑“ß«‘™“°“√ ®π‡°‘¥

Õ—πμ√“¬À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬·°à§πÀ√◊Õ —μ«å∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“À√◊Õ

∑¥≈Õß

2.8 ®¥∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈√“¬≈–‡Õ’¬¥„π°“√«‘®—¬Õ¬à“ß∂’Ë∂â«π

·≈–¡’¡“μ√°“√„π°“√‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬

Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫√–‡∫’¬∫·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ‡æ◊ËÕμπ‡Õß·≈–ºŸâ√à«¡«‘®—¬

‰¥â„™âª√–‚¬™πå ·≈–‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„  √«¡∑—Èß§«“¡æ√âÕ¡√—∫°“√

μ√«® Õ∫À“°¡’°“√√âÕß¢Õ

2.9 ¥”‡π‘πß“π«‘®—¬μ“¡¢âÕμ°≈ß„π —≠≠“Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

·≈–√“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“μ“¡°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ∑—Èßæ√âÕ¡√—∫

°“√μ√«® Õ∫®“°∫ÿ§§≈ À√◊ÕÕß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π∑ÿ°√–¬–¢Õß
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°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„ ·≈–· ¥ß§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„®

„π°“√«‘®—¬

2.10 μ‘¥μ“¡·≈–∑∫∑«π°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬‡ªìπ√–¬–Ê

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√«‘®—¬‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß∑’Ë∂Ÿ°μâÕß ·≈–

 “¡“√∂·°â‰¢ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß∑—π∑à«ß∑’

2.11 À¡—Ëπμ√«® Õ∫°—∫ºŸâ√à«¡«‘®—¬μ≈Õ¥™à«ß°“√¥”‡π‘πß“π

«‘®—¬ «à“‰¥â¡’°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘μ“¡À≈—°®√√¬“«‘™“™’æ¢Õßπ—°«‘®—¬

·≈–æ√âÕ¡·°â‰¢¢âÕ∫°æ√àÕß‚¥¬‰¡à≈–‡≈¬À√◊ÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß

2.12 ‰¡àπ”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë√«∫√«¡‰¥â ‰ª„™âª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’Ë√–∫ÿ„π¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“∑’Ë∑”‰«â°—∫·À≈àß∑ÿπ

·≈–Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ À√◊Õ∑’Ë ‰¥â·®âß‰«â·°àºŸâ√—∫°“√«‘®—¬ ·≈–μâÕß

‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬·≈–»’≈∏√√¡

2.13 √–ß—∫°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ·≈–‡ πÕ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥·≈–·À≈àß∑ÿπ ‡æ◊ËÕ¬ÿμ‘°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬

∑—π∑’∑’Ëæ∫«à“ ß“π«‘®—¬¢Õßμπ¡’º≈°√–∑∫μàÕ “∏“√≥™π  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

À√◊Õ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»Õ¬à“ß√ÿπ·√ß‚¥¬¡‘‰¥â§“¥§‘¥¡“°àÕπ

·≈–Õ“®®”‡ªìπμâÕß¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ¥â«¬§«“¡√Õ∫§Õ∫·≈–

¥â«¬®‘μ ”π÷°√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ≈¥À√◊Õ√–ß—∫§«“¡√ÿπ·√ß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ
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3. À≈—ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬

π—°«‘®—¬μâÕß·πà„®«à“√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬¡’§«“¡™—¥‡®π

·≈–¡’¢âÕ¡Ÿ≈À√◊ÕÀ≈—°∞“π π—∫ πÿπ‡æ’¬ßæÕ μâÕß„Àâ‡°’¬√μ‘·≈–

Õâ“ß∂÷ßπ—°«‘™“°“√À√◊Õ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ëπ”¡“„™â„π√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬

√–∫ÿ·≈–≈”¥—∫™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏åÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß‡ªìπ∏√√¡ ‰¡à àß∫∑§«“¡«‘®—¬

À√◊Õº≈ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π‰ªμ’æ‘¡æå„π«“√ “√¡“°°«à“Àπ÷Ëß·Ààß

μâÕßπ”º≈ß“π«‘®—¬‰ª„™âª√–‚¬™πå„π∑“ß∑’Ë™Õ∫∏√√¡ ·≈–· ¥ß

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕº≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥®“°°“√π”‡ πÕº≈ß“π«‘®—¬ Ÿà

 “∏“√≥– μâÕß‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√ ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬

μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥À√◊Õ·À≈àß∑ÿπ°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ

æ√âÕ¡√—∫°“√μ√«® Õ∫À“°¡’°“√√âÕß¢Õ

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
3.1 ®—¥∑”·≈–‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å ´÷Ëß¡’

√“¬≈–‡Õ’¬¥μ“¡‚§√ß√à“ß·≈– à«πª√–°Õ∫μà“ßÊ „π√“¬ß“π∑’Ë‡ªìπ

∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß»“ μ√å “¢“∑’Ë«‘®—¬¡’§«“¡™—¥‡®π  ¡’¢âÕ¡Ÿ≈À√◊ÕÀ≈—°∞“π

 π—∫ πÿπ‡æ’¬ßæÕ ‰¡à¢¬“¬¢âÕ§âπæ∫®“°ß“π«‘®—¬‡°‘π§«“¡‡ªìπ®√‘ß

·≈–μâÕß®—¥∑”∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√μ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß

·À≈àß∑ÿπ·≈–Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ ¿“¬„π°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

3.2 „Àâ‡°’¬√μ‘·≈–Õâ“ß∂÷ßπ—°«‘™“°“√ À√◊Õ·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß

¢âÕ¡Ÿ≈ ·π«§‘¥ º≈ß“π ·≈–∂âÕ¬§”∑’Ë ‰¥âπ”¡“„™â„π√“¬ß“π°“√«‘®—¬

·≈–∫∑§«“¡«‘™“°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬ μâÕß‰¡à·Õ∫Õâ“ß

À√◊Õ √â“ß¢âÕ¡Ÿ≈‡∑Á® À√◊Õª≈Õ¡·ª≈ß¢âÕ¡Ÿ≈ À√◊Õπ”º≈ß“π¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
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¡“‡ªìπ¢Õßμπ À√◊Õπ”º≈ß“π‡¥‘¡À√◊Õ‡°◊Õ∫‡À¡◊Õπ‡¥‘¡¢Õßμπ

°≈—∫¡“„™âÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‚¥¬‰¡à¡’°“√Õâ“ß∂÷ßÕ¬à“ß™—¥‡®π

3.3 √–∫ÿ·≈–≈”¥—∫™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å„π√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬ ·≈–

∫∑§«“¡«‘™“°“√ μ“¡∑’Ë ‰¥âμ°≈ß‰«âμ—Èß·μàμâπ°—∫ºŸâ√à«¡«‘®—¬ À√◊Õ

∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„À¡à‡¡◊ËÕ¡’‡Àμÿº≈Õ—π§«√ ·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π

§≥–ºŸâ√à«¡«‘®—¬ ‚¥¬‰¡à¡’°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘§«“¡‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å

3.4 · ¥ß§«“¡¢Õ∫§ÿ≥μàÕ∫ÿ§§≈ §≥–∫ÿ§§≈ ·≈–Õß§å°√

∑’Ë π—∫ πÿπß“π«‘®—¬„π°‘μμ‘°√√¡ª√–°“» ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°’¬√μ‘«à“‡ªìπ

ºŸâ¡’ à«π„π°“√º≈‘μº≈ß“π«‘®—¬ ∑—Èßπ’È§«√·®âß„ÀâºŸâ∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√√–∫ÿ

™◊ËÕ∑√“∫·≈–„Àâ§”¬‘π¬Õ¡°àÕπ

3.5  àß∫∑§«“¡«‘®—¬À√◊Õº≈ß“π«‘®—¬‰ªμ’æ‘¡æå„π«“√ “√

„πª√–‡∑»·≈–μà“ßª√–‡∑» ∑’Ë¡’°“√ª√–‡¡‘π·≈–μ√«® Õ∫

§ÿ≥¿“æ‚¥¬ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë‡™’Ë¬«™“≠„π»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫

‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬

3.6 ‰¡à àß∫∑§«“¡«‘®—¬À√◊Õº≈ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π ‰ª¬—ß

∫√√≥“∏‘°“√¢Õß«“√ “√¡“°°«à“Àπ÷Ëß·Ààß ‚¥¬À«—ß«à“®–‡ªìπ°“√

‡æ‘Ë¡‚Õ°“ „π°“√‰¥â√—∫°“√μ’æ‘¡æå¡“°¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°°“√°√–∑”

‡™àππ’ÈÕ“®∑”„Àâ‡°‘¥°“√μ’æ‘¡æå´È” ấÕπ

3.7  “¡“√∂μ’æ‘¡æåº≈ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π¡“°°«à“

Àπ÷Ëß¿“…“‰¥â À“°«“√ “√∑’Ë àßº≈ß“π«‘®—¬‰ªμ’æ‘¡æå ¡’π‚¬∫“¬

√Õß√—∫À≈—°°“√¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’Èπ—°«‘®—¬μâÕß·®âß„Àâ∫√√≥“∏‘°“√

∑√“∫≈à«ßÀπâ“¥â«¬
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 3.8  “¡“√∂ àß‡√◊ËÕß‡μÁ¡¢Õß∫∑§—¥¬àÕ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√μ’æ‘¡æå

„π√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√·≈â« ‰ª„Àâ«“√ “√«‘™“°“√æ‘®“√≥“‰¥â

·μà§«√·®âß„Àâ∫√√≥“∏‘°“√«“√ “√∑√“∫¥â«¬

 3.9 ‰¡àæ‘¡æåº≈ß“π«‘®—¬‚¥¬°“√·∫àß¬àÕ¬„Àâ‡ªìπÀ≈“¬‡√◊ËÕß

‡°‘π§«“¡‡À¡“– ¡ ·μàÕ“®∑”‰¥âÀ“°∫∑§«“¡‡À≈à“π—Èπ¡’‡π◊ÈÕÀ“

‡À¡◊Õπ°—π‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ‘∫ ·≈–μâÕß‰¡à„™âμ“√“ßÀ√◊Õ¿“æª√–°Õ∫

‡¥’¬«°—π ∑—Èßπ’Èπ—°«‘®—¬μâÕß·®âß„Àâ∫√√≥“∏‘°“√«“√ “√∑’Ëμπ àß

∫∑§«“¡‰ª‰¥â√—∫∑√“∫·≈–¬Õ¡√—∫°àÕπ

3.10 ‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡

°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ™ÿ¡™π·≈– —ß§¡‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’

§ÿ≥§à“ ·≈–π”º≈ß“π«‘®—¬‰ª∑—π„™âª√–‚¬™πå º≈ß“π∑’Ë‡º¬·æ√à§«√

Õ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫∑’Ë‡¢â“„®ßà“¬·≈–™—¥‡®π

3.11 · ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕº≈°√–∑∫À√◊Õº≈‡ ’¬

∑’ËÕ“®‡°‘¥®“°°“√π”‡ πÕº≈ß“π«‘®—¬ Ÿà “∏“√≥– ·≈–¡’¡“μ√°“√

√Õß√—∫À√◊Õ·°âªí≠À“§«“¡‡¢â“„®º‘¥¢Õß —ß§¡∑’Ë¡’μàÕº≈ß“π«‘®—¬

‰«â¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

3.12 ‰¡à‡æ‘°‡©¬ ·≈–√’∫·°â ‰¢„Àâ —ß§¡‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®

∑’Ë∂Ÿ°μâÕßÕ¬à“ß∑—π∑à«ß∑’ À“°æ∫«à“¡’ºŸâπ”º≈ß“π«‘®—¬¢Õßμπ‰ª

∫‘¥‡∫◊Õπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå à«πμπ

3.13 ¡’¡“μ√°“√∑’Ë‡ªìπ√–∫∫√–‡∫’¬∫·≈–ª≈Õ¥¿—¬ „π°“√

‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬ μ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë

Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥À√◊Õ·À≈àß∑ÿπ°”Àπ¥ À√◊Õμ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë
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‡À¡“– ¡°—∫ª√–‡¿∑¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„ ·≈–æ√âÕ¡√—∫

°“√μ√«® Õ∫À“°¡’°“√√âÕß¢Õ

3.14  àß¡Õ∫§√ÿ¿—≥±å∑’Ë ‰¥â√—∫®“°·À≈àß∑ÿπ „ÀâÀπà«¬ß“π

μâπ —ß°—¥À√◊ÕÕ◊ËπÊ μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“∑’Ë∑”‰«â

°—∫·À≈àß∑ÿπÀ√◊ÕÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ ‡¡◊ËÕ‡ √Á® ‘Èπ°“√¥”‡π‘πß“π

«‘®—¬





·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õßπ—°«‘®—¬
μàÕºŸâÕ◊Ëπ·≈–Àπà«¬ß“π

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õßπ—°«‘®—¬
μàÕºŸâÕ◊Ëπ·≈–Àπà«¬ß“π
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·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õßπ—°«‘®—¬μàÕºŸâ™à«¬ß“π«‘®—¬
π—°«‘®—¬μâÕß°”Àπ¥Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ™à«¬

ß“π«‘®—¬·μà≈–§π„Àâ™—¥‡®π  ·≈–¬Õ¡√—∫°—πμ—Èß·μà°àÕπ‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π

«‘®—¬  π—∫ πÿπ„ÀâºŸâ™à«¬ß“π«‘®—¬„™â§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–«‘™“™’æ∑”ß“π

„π à«π∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ ”‡√Á®  √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë àß‡ √‘¡

°“√∑”ß“π·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’√–À«à“ß°—π „Àâ§”ª√÷°…“·π–π”

°”°—∫¥Ÿ·≈ ™à«¬·°âªí≠À“¥â«¬‡¡μμ“∏√√¡ ªÑÕß°—πÕ—πμ√“¬·≈–

„ÀâÀ≈—°ª√–°—π™’«‘μ·≈– ÿ¢¿“æÕ¬à“ß‡∑’Ë¬ß∏√√¡

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
1. °”Àπ¥Àπâ“∑’Ë·≈–¢Õ∫¢à“¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ™à«¬

ß“π«‘®—¬·μà≈–§π„Àâ™—¥‡®π ‡ªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ ‡¢â“„® ·≈–¬Õ¡√—∫°—πμ—Èß·μà

°àÕπ‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–

 π—∫ πÿπ„Àâß“π«‘®—¬¥”‡π‘π‰ª‰¥â¥â«¬¥’®π∫√√≈ÿº≈ ”‡√Á®

2.  π—∫ πÿπ„ÀâºŸâ™à«¬ß“π«‘®—¬„™â§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–«‘™“™’æ

¢Õßμπ ∑”ß“π„π à«π∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–

 π—∫ πÿπß“πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß —¡æ—π∏å°—π ∑”„Àâß“π«‘®—¬¥”‡π‘π‰ª

‰¥â¥â«¬¥’ ·≈–∫ÿ§§≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’μàÕ°—π

3.  √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë àß‡ √‘¡°“√∑”ß“π«‘®—¬ ∑—Èß„π¥â“π

 ∂“π∑’Ë Õÿª°√≥å°“√«‘®—¬ ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®”‡ªìπμàÕ°“√«‘®—¬

4. ‰¡à —Ëß°“√À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„ÀâºŸâ™à«¬ß“π«‘®—¬∑”ß“π∑’ËμâÕß

‡ ’Ë¬ßÕ—πμ√“¬μàÕ ÿ¢¿“æÀ√◊Õ™’«‘μ ‚¥¬∑’Ë ‰¡à¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡„Àâ¡’
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§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ·≈–μâÕß¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ Ÿß

„π‡√◊ËÕß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬

5. „Àâ§«“¡§ÿâ¡§√Õß·≈–®—¥∑”ª√–°—π™’«‘μ·≈– ÿ¢¿“æ„Àâ·°à

ºŸâ√à«¡«‘®—¬

6. · ¥ß§«“¡¢Õ∫§ÿ≥·°àºŸâ™à«¬ß“π«‘®—¬ ‚¥¬√–∫ÿ„π

°‘μμ‘°√√¡ª√–°“»‡æ◊ËÕ„Àâ‡°’¬√μ‘„π°“√√à«¡ √â“ßº≈ß“π«‘®—¬

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õßπ—°«‘®—¬∑’Ëª√÷°…“¢Õß
π—°»÷°…“

π—°«‘®—¬μâÕß„Àâ§”ª√÷°…“·π–π” °√–μÿâπ®Ÿß„® ·≈– π—∫ πÿπ

„Àâπ—°»÷°…“„π§«“¡¥Ÿ·≈ °≈â“§‘¥ μ—¥ ‘π„® ·≈–∑”ß“π‚¥¬„™â

§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–√Õ∫§Õ∫

√«¡∑—Èß¡’®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
1. „Àâ§”ª√÷°…“·π–π” °√–μÿâπ®Ÿß„® ·≈– π—∫ πÿπ„Àâ

π—°»÷°…“°≈â“§‘¥ ∂“¡ μÕ∫ μ—¥ ‘π„® ·≈–°√–∑”°“√μà“ßÊ

¥â«¬‡Àμÿ·≈–º≈ √«¡∑—Èß„™â§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬

Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ·≈–√Õ∫§Õ∫„π∑ÿ°¢—ÈπμÕπ¢Õß°√–∫«π°“√«‘®—¬

2. °”°—∫¥Ÿ·≈  Õπß“π §«∫§ÿ¡°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬¢Õß

π—°»÷°…“Õ¬à“ß„°≈â™‘¥·≈–¥â«¬‡¡μμ“∏√√¡ ™à«¬·°âªí≠À“·≈–

ªÑÕß°—π§«“¡º‘¥æ≈“¥∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ ∑”„Àâß“π«‘®—¬ —¡ƒ∑∏‘º≈Õ¬à“ß

¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¿“¬„π°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
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3. ‰¡à¡Õ∫À¡“¬ß“π∑’Ë‡ ’Ë¬ßÕ—πμ√“¬μàÕ ÿ¢¿“æ·≈–™’«‘μ

√«¡∑—Èßß“π∑’ËμâÕß°“√§«“¡™”π“≠‡©æ“–∑“ß„Àâ·°àπ—°»÷°…“

∑’Ë¬—ß‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡™”π“≠‡æ’¬ßæÕ μâÕßΩñ°π—°»÷°…“®π¡’

§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ Ÿß„π‡√◊ËÕß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ °àÕπ¡Õ∫À¡“¬ß“π„Àâ

4. §”π÷ß∂÷ßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ëπ—°»÷°…“ ¡§«√‰¥â√—∫  àß‡ √‘¡

„Àâæ—≤π“§«“¡√Ÿâ ∑—°…– ·≈–‡®μ§μ‘∑’Ë¥’μàÕ°“√∑”ß“π·≈–º≈‘μ

º≈ß“π«‘®—¬∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ‚¥¬√—°…“®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

5. ®—¥∑”¢âÕμ°≈ß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√°—∫π—°»÷°…“

‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“·≈–º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√«‘®—¬ °“√¡’™◊ËÕ·≈–≈”¥—∫™◊ËÕ¢ÕßºŸâπ‘æπ∏åº≈ß“π«‘®—¬  ‘∑∏‘„π

¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õßº≈ß“π

6. ‰ ¡à „™â ∂“π¿“æ∑’Ë  Ÿ ß°«à“∫—ß§—∫ ¢à ¡ ¢Ÿ à À√◊Õ°¥¥—π

°“√μ—¥ ‘π„®¢Õßπ—°»÷°…“ ·≈–‰¡àÀ“ª√–‚¬™πå®“°π—°»÷°…“„π∑“ß

¡‘™Õ∫

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õßπ—°«‘®—¬μàÕÀπà«¬ß“π
μâπ —ß°—¥

π—°«‘®—¬μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡°Æ √–‡∫’¬∫ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫‡°’Ë¬«°—∫

°“√«‘®—¬¢ÕßÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ μâÕß·®âß„ÀâÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥

∑√“∫∑ÿ°§√—Èß∑’Ë®”‡ªìπμâÕß¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫¢âÕμ°≈ß

À√◊Õ —≠≠“°—∫·À≈àß∑ÿπ μâÕß‰¡à¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫¢âÕμ°≈ß‡√◊ËÕß

°“√®—¥ √√ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“∑’Ë ‰¥â®“°°“√«‘®—¬

‚¥¬‰¡à ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ §«√„Àâ‡°’¬√μ‘
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·≈–· ¥ß§«“¡¢Õ∫§ÿ≥Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥„π°‘μμ‘°√√¡ª√–°“»

„π∫∑§«“¡À√◊Õ√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬ ·≈–„π‚Õ°“ Õ—π§«√

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
1. »÷°…“·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡°Æ √–‡∫’¬∫ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë

‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬¢ÕßÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥ μâÕß‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬

ºà“πÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°àÕπ¬◊Ëπ‡ πÕμàÕ·À≈àß∑ÿπ

·≈–‡¡◊ËÕ‚§√ß°“√«‘®—¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°·À≈àß∑ÿπ·≈â« μâÕß¢Õ

Õπÿ¡—μ‘μ“¡¢—ÈπμÕπμà“ßÊ ∑’ËÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥À√◊Õ·À≈àß∑ÿπ°”Àπ¥

°àÕπ‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π«‘®—¬À√◊Õ„™âß∫ª√–¡“≥°“√«‘®—¬

2. ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫¢âÕμ°≈ß°—∫·À≈àß∑ÿπ‡√◊ËÕß°“√

®—¥ √√ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“∑’Ë ‰¥â®“°°“√«‘®—¬

μàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥·≈â«

3. ®—¥∑”¢âÕμ°≈ß„π°“√®—¥°“√ À√◊Õ‚Õπ¬â“¬«— ¥ÿ«‘®—¬·≈–

§√ÿ¿—≥±å√–À«à“ßÀπà«¬ß“π∑’Ë√à«¡«‘®—¬ ‡æ◊ËÕª°ªÑÕß ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå

¢ÕßÀπà«¬ß“π

4. ·®âß„ÀâÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥∑√“∫∑ÿ°§√—Èß∑’Ë®”‡ªìπμâÕß¡’

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘πß“π«‘®—¬‰¥â∑—πμ“¡°√Õ∫‡«≈“

À√◊Õ®–¬°‡≈‘°¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“°àÕπ°”Àπ ¥ À√◊Õ®–¢Õ¢¬“¬

‡«≈“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

5. „Àâ‡°’¬√μ‘·≈–· ¥ß§«“¡¢Õ∫§ÿ≥Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥

„π°‘μμ‘°√√¡ª√–°“»¢Õß∫∑§«“¡À√◊Õ√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬ ·≈–

„π‚Õ°“ Õ—π§«√
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6. ‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬μ≈Õ¥

‚§√ß°“√Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥À√◊Õ

·À≈àß∑ÿπ°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„ ·≈–æ√âÕ¡„Àâμ√«® Õ∫À“°¡’

°“√√âÕß¢Õ
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·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õßπ—°«‘®—¬μàÕ·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬
π—°«‘®—¬μâÕßªØ‘∫—μ‘„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕμ°≈ß„π —≠≠“°—∫

·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬ μâÕß àß√“¬ß“πª√–®”ß«¥ √“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“

·≈–√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥åμàÕ·À≈àß∑ÿπμ√ßμ“¡°”Àπ¥ √«¡∑—Èß

¢Õ∫§ÿ≥„π°‘μμ‘°√√¡ª√–°“»·≈–„π‚Õ°“ Õ—π§«√

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
1. μ°≈ß‡√◊ËÕß°“√®—¥ √√ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬å ‘π

∑“ßªí≠≠“∑’Ë ‰¥â®“°°“√«‘®—¬°—∫·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬„Àâ™—¥‡®π ·≈–¥â«¬

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢ÕßÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥¢Õßπ—°«‘®—¬ °àÕπ≈ßπ“¡„π

¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“

2. ªØ‘∫—μ‘μ“¡ —≠≠“∑’Ë ‰¥â≈ßπ“¡‰«â°—∫·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬Õ¬à“ß

‡§√àß§√—¥

3. ∑”ß“π«‘®—¬μ“¡·ºπß“π·≈– àß√“¬ß“πª√–®”ß«¥

√“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“ ·≈–√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥åμàÕ·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬

μ√ßμ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π —≠≠“

4. ·®âß„Àâ·À≈àß∑ÿπ∑√“∫‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ‚¥¬ºà“π

Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‡°‘¥°√≥’‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘πß“π«‘®—¬

‰¥âμ“¡·ºπ ‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—μ‘°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμ“¡§«“¡®”‡ªìπ ·≈–

·®âßº≈°“√Õπÿ¡—μ‘„ÀâºŸâ√à«¡«‘®—¬∑√“∫¥â«¬

5. „Àâ‡°’¬√μ‘·≈–¢Õ∫§ÿ≥·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬„π°‘μμ‘°√√¡ª√–°“»

·≈–„π‚Õ°“ Õ—π§«√
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·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õß∫ÿ§§≈
·≈–Àπà«¬ß“π

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√«‘®—¬

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õß∫ÿ§§≈
·≈–Àπà«¬ß“π

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√«‘®—¬
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·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õß∫ÿ§§≈·≈–Àπà«¬ß“π
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√«‘®—¬

1. ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“™ÿ¥
‚§√ß°“√«‘®—¬

ºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬ æ÷ß„Àâ§”ª√÷°…“

·π–π” °”°—∫¥Ÿ·≈ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õπ—°«‘®—¬„π™ÿ¥‚§√ß°“√ ∑—Èß¥â“π

«‘™“°“√·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√ °“√·°âªí≠À“ °“√‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈

·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬ °“√º≈‘μº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

°“√‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’„π°“√«‘®—¬ ·≈–°“√√—°…“®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
1.1 „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ∑—Èß¥â“π«‘™“°“√·≈–

°“√∫√‘À“√®—¥°“√·°àπ—°«‘®—¬„π™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ„Àâß“π«‘®—¬„π

·μà≈–‚§√ß°“√¥”‡π‘π‰ª‰¥âμ“¡·ºπ ®π —¡ƒ∑∏‘º≈¿“¬„π°√Õ∫

‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

1.2 °”°—∫¥Ÿ·≈·≈–À¡—Ëπμ√«® Õ∫§«“¡°â“«Àπâ“¢Õßß“π

«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ„π√–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬ ·≈–

‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë∂Ÿ°μâÕß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ∑—Èß¢Õßμπ‡Õß·≈–

ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1.3 ª√– “πß“π√–À«à“ß‚§√ß°“√«‘®—¬μà“ßÊ „π™ÿ¥‚§√ß°“√

‡æ◊ËÕªÑÕß°—πªí≠À“º≈ª√–‚¬™πå∑—∫ ấÕπ
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1.4 ·π–π”·≈–°√–μÿâπ„Àâπ—°«‘®—¬„π™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬

‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬ μ“¡°√Õ∫‡«≈“∑’Ë

Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥À√◊Õ·À≈àß∑ÿπ°”Àπ¥

1.5 ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’„π°“√∑”«‘®—¬·≈–°“√∫√‘À“√ß“π«‘®—¬

°√–μÿâπ®Ÿß„®„Àâπ—°«‘®—¬·≈–ºŸâ√à«¡«‘®—¬„π™ÿ¥‚§√ß°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡

°Æ‡°≥±å °μ‘°“ ·≈–·π«ªØ‘∫—μ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”«‘®—¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

μâπ —ß°—¥·≈–·À≈àß∑ÿπ  ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√—°…“·≈– àß‡ √‘¡®√√¬“«‘™“™’æ

«‘®—¬

2. ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢ÕßºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâª√– “πß“π
™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬

ºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâª√– “πß“π™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬ æ÷ß„Àâ§”ª√÷°…“

·π–π” °”°—∫¥Ÿ·≈ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õπ—°«‘®—¬„π™ÿ¥‚§√ß°“√ ª√– “πß“π

·≈–∑”ß“π√à«¡°—∫π—°«‘®—¬À≈—°¢Õß·μà≈–‚§√ß°“√ º≈‘μº≈ß“π«‘®—¬

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’„π°“√«‘®—¬ °“√∫√‘À“√ß“π«‘®—¬ ·≈–

°“√√—°…“®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ √«¡∑—Èß √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√æ—≤π“

ß“π«‘®—¬

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
2.1 ª√– “πß“π §«∫§ÿ¡ ·≈–°”°—∫‚§√ß°“√«‘®—¬μà“ßÊ

„π™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°‚§√ß°“√ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

·≈–‰¥â√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡º¬·æ√à„π«“√ “√«‘™“°“√¿“¬„π°√Õ∫

‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
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2.2 „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õπ—°«‘®—¬„π™ÿ¥‚§√ß°“√

«‘®—¬ ·°âªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°“√∑”«‘®—¬‚¥¬μ≈Õ¥®π ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√

2.3 ∑”ß“π√à «¡°— ∫π— °«‘ ®— ¬À≈— ° „π°“√ √â “ ß √√§å

Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à „Àâ‡°‘¥§«“¡°â“«Àπâ“„π»“ μ√å∑’Ë»÷°…“ ·≈–‰¥â

π«—μ°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå·°à —ß§¡

2.4 ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’„π°“√∑”«‘®—¬·≈–°“√∫√‘À“√ß“π«‘®—¬

√«¡∑—Èß°“√√—°…“·≈– àß‡ √‘¡®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬·°àπ—°«‘®—¬Õ◊ËπÊ

2.5  √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬ß“π«‘®—¬√–À«à“ß‚§√ß°“√«‘®—¬„π™ÿ¥ °—∫

‚§√ß°“√«‘®—¬Õ◊ËπÊ ∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ¢¬“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ

„π°“√«‘®—¬„Àâ°«â“ß¢«“ß¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“ß“π«‘®—¬¢Õß

ª√–‡∑»„π√–¬–¬“«

2.6 ‰¡à„ à™◊ËÕμπ‡Õß√à«¡‡ªìπºŸâπ‘æπ∏å„πº≈ß“π«‘®—¬ À“°

‰¡à‰¥â‡ªìππ—°«‘®—¬À≈—°À√◊Õπ—°«‘®—¬√à«¡„π‚§√ß°“√«‘®—¬„¥Ê

3. ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õßπ—°«‘®—¬∑’Ëª√÷°…“À√◊Õæ’Ë‡≈’È¬ß

π—°«‘®—¬∑’Ëª√÷°…“À√◊Õæ’Ë ‡≈’È¬ß æ÷ß„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π”

 Õπß“π ·≈–™à«¬‡À≈◊Õπ—°«‘®—¬√ÿàπ„À¡àÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ „π°“√§‘¥

§âπ§«â“ ·≈–º≈‘μº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ¥â«¬§«“¡‡æ’¬√æ¬“¬“¡

·≈–¡’®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
3.1 ∑ÿà¡‡∑ μ‘ªí≠≠“·≈–‡«≈“„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ

ª√– ∫°“√≥å „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π”  Õπß“π ·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
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¥â“π«‘™“°“√·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬·°àπ—°«‘®—¬√ÿàπ„À¡àÀ√◊Õπ—°«‘®—¬

À≈—ßª√‘≠≠“‡Õ°Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π°“√∑”«‘®—¬

·≈–·°âªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3.2 ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’„π°“√§‘¥ §âπ§«â“ À“‡Àμÿº≈ ‡æ◊ËÕ

 √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–π«—μ°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå∑“ß«‘™“°“√ «‘™“™’æ

°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ √«¡∑—Èß —ß§¡

3.3  √â“ß§«“¡·¢Áß·°√àß„Àâ·°àπ—°«‘®—¬√ÿàπ„À¡à  ∑”„Àâ “¡“√∂

æ÷Ëßμπ‡Õß‰¥â ‚¥¬„™â§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡·≈– √â“ß √√§å √«¡∑—Èß§«“¡‡æ’¬√

æ¬“¬“¡∑”ß“π®πª√– ∫º≈ ”‡√Á®μ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3.4 ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡·°àπ—°«‘®—¬√ÿàπ„À¡à

∑”„Àâ‡°‘¥«‘π—¬„π°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘μ“¡®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ ·≈–

‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»

4. ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢ÕßºŸâª√–‡¡‘π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®â¬
·≈–∫∑§«“¡«‘®—¬

ºŸâª√–‡¡‘π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–∫∑§«“¡«‘®—¬ æ÷ß

ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ ¬÷¥∂◊ÕÀ≈—°‡°≥±å

·≈–¡“μ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬Õß§å°√À√◊Õ«“√ “√∑“ß«‘™“°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

‡ªìπÀ≈—°„π°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡∑’Ë¬ß∏√√¡ √—°…“§«“¡≈—∫·≈–ª°ªÑÕß

 ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–ºŸâπ‘æπ∏å∫∑§«“¡«‘®—¬

‰¡àπ”·π«§‘¥¢Õß°“√«‘®—¬·≈–À—«¢âÕ‚§√ß°“√«‘®—¬‰ª„™âª√–‚¬™πå

‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫§”¬‘π¬Õ¡®“°‡®â“¢Õß¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬
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·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
4.1 ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ ‡æ◊Ë Õ

„Àâ°“√μ√«® Õ∫·≈–°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ™Õ∫¥â«¬‡Àμÿº≈

‚ª√àß„  ·≈–ª√“»®“°Õ§μ‘

4.2 ª√–‡¡‘π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬ À√◊Õ∫∑§«“¡«‘®—¬ ‚¥¬

¬÷¥∂◊ÕÀ≈—°‡°≥±å·≈–¡“μ√∞“π ∑’Ë°”Àπ¥¢÷ÈπÀ√◊Õ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

‚¥¬Õß§å°√À√◊Õ«“√ “√∑“ß«‘™“°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

4.3 §«√ªØ‘‡ ∏°“√‡ªìπºŸâª√–‡¡‘π  À“°√Ÿâ®—°§ÿâπ‡§¬‡ªìπ à«πμ—«

°—∫ºŸâ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬ À√◊Õ°—∫ºŸâπ‘æπ∏å∫∑§«“¡«‘®—¬∑’Ë®–ª√–‡¡‘π

‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥Õ§μ‘À√◊Õ∂Ÿ°°≈à“«À“«à“¡’Õ§μ‘ ∂â“À“°‡≈’Ë¬ß‰¡à‰¥â

μâÕßæ‘®“√≥“º≈ß“πÕ¬à“ß‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ª√“»®“°Õ§μ‘ ·≈– “¡“√∂

Õ∏‘∫“¬¥â«¬‡Àμÿ·≈–º≈‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π

4.4 ª√–‡¡‘π¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬ À√◊Õ∫∑§«“¡«‘®—¬„Àâ

·≈â«‡ √Á®·≈– àßμâπ©∫—∫§◊π„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß À√◊Õ∫√√≥“∏‘°“√«“√ “√

¿“¬„π°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

4.5 ·®âß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„Àâ∫√√≥“∏‘°“√«“√ “√∑√“∫

∑—π∑’∑’Ëæ∫«à“∫∑§«“¡«‘®—¬∑’Ëª√–‡¡‘π¡’‡√◊ËÕßº≈ª√–‚¬™πå∑—∫´âÕπ‡°‘¥¢÷Èπ

4.6 √—°…“§«“¡≈—∫¢Õß‚§√ß°“√«‘®—¬ À√◊Õ∫∑§«“¡«‘®—¬

·≈–‰¡àπ”‰ª«‘æ“°…å«‘®“√≥å°—∫ºŸâÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕª°ªÑÕß ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå

¢ÕßºŸâπ”‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬ À√◊ÕºŸâπ‘æπ∏å∫∑§«“¡«‘®—¬

4.7 ‰¡àπ”·π«§‘¥¢Õß°“√«‘®—¬À√◊ÕÀ—«¢âÕ‚§√ß°“√«‘®—¬∑’ËÕ¬Ÿà

„π√–À«à“ß°“√ª√–‡¡‘πÀ√◊Õ¿“¬À≈—ß°“√μ—¥ ‘π‰¡à„Àâ‰¥â√—∫∑ÿπ«‘®—¬
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‰ª¥”‡π‘π°“√À√◊Õ„ÀâºŸâÕ◊Ëππ”‰ª„™âª√–‚¬™πå ‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫§”¬‘π¬Õ¡

‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√®“°‡®â“¢Õß¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬

5. ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õß∫√√≥“∏‘°“√

∫√√≥“∏‘°“√æ÷ßª√–°“»·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘ „ÀâºŸâª√– ß§å

®–π”º≈ß“π«‘®—¬μ’æ‘¡æå „π«“√ “√∑√“∫‚¥¬∑—Ë«°—π ·μà ßμ—È ß

§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∫∑§«“¡«‘®—¬Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫ ¢®—¥ªí≠À“

°“√¡’º≈ª√–‚¬™πå∑—∫ ấÕπ ‰¡àπ” à«π„¥¢Õß∫∑§«“¡∑’ËÕ¬Ÿà „π

√–À«à“ß°“√ª√–‡¡‘πÀ√◊Õ√Õ°“√μ’æ‘¡æå‰ª„™âª√–‚¬™πå ‚¥¬‰¡à ‰¥â

√—∫§”¬‘π¬Õ¡®“°ºŸâπ‘æπ∏å∫∑§«“¡

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
5.1 ª√–°“»„ÀâºŸâπ‘æπ∏å∑’Ëª√– ß§å®–π”º≈ß“π«‘®—¬μ’æ‘¡æå

„π«“√ “√∑√“∫‚¥¬∑—Ë«°—π ‡°’Ë¬«°—∫·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘„π°“√‡μ√’¬¡

μâπ©∫—∫ °“√· ¥ßÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß®“°§≥–°√√¡°“√®√‘¬∏√√¡

°“√«‘®—¬„π§π À√◊Õ§≥–°√√¡°“√®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π —μ«å (À√◊Õ

„π™◊ËÕÕ◊Ëπ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ëμ√«® Õ∫ ·≈–√—∫√Õß„ÀâºŸâ«‘®—¬¥”‡π‘π°“√«‘®—¬

‚¥¬„™â§πÀ√◊Õ —μ«å∑¥≈Õß‰¥â) ·≈–¢âÕªØ‘∫—μ‘∑’Ë®”‡ªìπÕ◊ËπÊ ∑’ËºŸâπ‘æπ∏å

μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡

5.2 °”Àπ¥∫∑≈ß‚∑…ºŸâª√–æƒμ‘º‘¥®√√¬“«‘™“™’æ„π°“√

μ’æ‘¡æå∫∑§«“¡«‘®—¬ ·≈–ª√–°“»‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„Àâ∑√“∫

‚¥¬∑—Ë«°—π

5.3 ‰¡à√—∫μ’æ‘¡æå∫∑§«“¡«‘®—¬‡æ’¬ß‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå¢Õß

ºŸâπ‘æπ∏åÀ√◊Õ¢Õß«“√ “√ ‚¥¬‰¡àæ‘®“√≥“º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ

¢Õß∫∑§«“¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë ‰¥â·μàßμ—Èß¢÷Èπ
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5.4 ·μàßμ—È ß§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π®“°ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

ª√– ∫°“√≥å ·≈–∑—°…–μ√ßμ“¡ “¢“¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬ ·≈–‰¡à¡’

ª√–«—μ‘«à“¡’º≈ª√–‚¬™πå∑—∫´âÕπ°—∫ºŸâπ‘æπ∏å ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ëª√–‡¡‘π

§ÿ≥¿“æ∑“ß«‘™“°“√¢Õß∫∑§«“¡«‘®—¬ ·≈â«√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π

‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„Àâ∫√√≥“∏‘°“√∑√“∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√μ’æ‘¡æå

∫∑§«“¡¡’§«“¡‡À¡“– ¡·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫‡®μπ“√¡≥å¢Õß«“√ “√

√«¡∑—Èß™à«¬ª√—∫ª√ÿß„Àâ∫∑§«“¡¡’§«“¡∂Ÿ°μâÕß·≈– ¡∫Ÿ√≥å¬‘Ëß¢÷Èπ

5.5 ‰¡à§«√ªî¥°—Èπ°“√·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π®“°

∫ÿ§§≈∑’ËºŸâπ‘æπ∏å‡ πÕ™◊ËÕ„Àâ‡ªìπºŸâª√–‡¡‘π∫∑§«“¡«‘®—¬¢Õßμπ

À“°ºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕπ—Èπ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂Õ¬à“ß‡™’Ë¬«™“≠

„π»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ëª√–‡¡‘π

5.6 ·®âß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∑√“∫∑ÿ°§√—Èß

∂÷ß°√Õ∫‡«≈“„π°“√ª√–‡¡‘π ·≈–°“√√—°…“§«“¡≈—∫¢Õß∫∑§«“¡

∑’Ëª√–‡¡‘π

5.7 ‰¡à‡ªî¥‡º¬√“¬™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å ·≈–™◊ËÕÀπà«¬ß“π¢Õß

ºŸâπ‘æπ∏åμàÕºŸâª√–‡¡‘π

5.8 §«√∂Õπ‡√◊ËÕß§◊π®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π À“°

æ∫«à“ºŸâª√–‡¡‘π„π§≥–¡’§«“¡‡ÀÁπ‰¡àμ√ß°—πÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√

¡’º≈ª√–‚¬™πå∑—∫ ấÕπ

5.9 √–¡—¥√–«—ß‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬®“°°“√μ’æ‘¡æå

∫∑§«“¡«‘®—¬„π«“√ “√ ‡™àπ §«“¡º‘¥æ≈“¥„π°“√®—¥æ‘¡æå

°“√øÑÕß√âÕßÀ√◊Õ√âÕß‡√’¬π®“°‡®â“¢Õßº≈ß“πμ—«®√‘ß ‡ªìπμâπ
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5.10 ‰¡à≈–‡≈¬À√◊Õ‡æ‘°‡©¬‡¡◊ËÕæ∫«à“ ºŸâπ‘æπ∏å∫∑§«“¡

ª√–æƒμ‘º‘¥®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬

5.11 §«√≈ßª√–°“»„π«“√ “√©∫—∫∂—¥‰ª ‡¡◊ËÕæ∫«à“

¡’°“√μ’æ‘¡æå∫∑§«“¡ ấÕπ ·≈–≈ß§”™’È·®ß¢ÕßºŸâπ‘æπ∏å¥â«¬

πÕ°®“°π’È §«√·®âß„Àâ∫√√≥“∏‘°“√«“√ “√∑’Ëμ’æ‘¡æå∫∑§«“¡

™‘Èπ·√°π—Èπ∑√“∫¥â«¬  à«π°“√≈ß‚∑…π—Èπ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡π‚¬∫“¬

¢Õß«“√ “√ ·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

5.12 ‰¡àπ”¢âÕ¡Ÿ≈ °“√·ª≈º≈ °“√Õ¿‘ª√“¬º≈ °“√«‘®“√≥å

·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– À√◊Õ à«π„¥ à«πÀπ÷Ëß¢Õß∫∑§«“¡«‘®—¬∑’ËÕ¬Ÿà

√–À«à“ß°“√ª√–‡¡‘πÀ√◊Õ√Õ°“√μ’æ‘¡æå ‰ª„™âª√–‚¬™πå‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫

Õπÿ≠“μ À√◊Õ°“√¬‘π¬Õ¡‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√®“°ºŸâπ‘æπ∏å∫∑§«“¡

6. ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢ÕßÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥

Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥¢Õßπ—°«‘®—¬ æ÷ß¥”√ß‰«â´÷Ëß¡“μ√∞“π

ß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ„Àâº≈ß“π«‘®—¬¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈–π—°«‘®—¬‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

¢Õßª√–™“§¡«‘®—¬∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑» ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡®√√¬“

«‘™“™’æ«‘®—¬ √—∫º‘¥™Õ∫·≈– π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßπ—°«‘®—¬

·≈–Õß§å°√„π —ß°—¥ ·≈– àß‡ √‘¡°“√„™âª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π«‘®—¬

„π∑“ß∑’Ë™Õ∫∏√√¡

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
6.1  àß‡ √‘¡π—°«‘®—¬„Àâ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–π«—μ°√√¡∑’Ë

‡ªìπª√–‚¬™πå·°à«ß°“√«‘™“°“√ «‘™“™’æ ·≈– —ß§¡ √«¡∑—Èß‡º¬·æ√à

º≈ß“π«‘®—¬ÕÕ° Ÿà “∏“√≥–„π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ
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6.2 ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâπ—°«‘®—¬¢ÕßÀπà«¬ß“π¡’‡ √’¿“æ∑“ß

«‘™“°“√ ¡’Õ‘ √–„π°“√°”Àπ¥ªí≠À“À√◊ÕÀ—«¢âÕ«‘®—¬ ·≈–¥”‡π‘π

°“√»÷°…“§âπ§«â“‚¥¬ª√“»®“°°“√·∑√°·´ß„π°√–∫«π°“√«‘®—¬

‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‡º¬·æ√àÕÕ° Ÿà “∏“√≥–

6.3 °√–μÿâπ®Ÿß„®„Àâπ—°«‘®—¬ªØ‘∫—μ‘μ“¡®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬

‚¥¬‰¡à§‘¥À≈’°‡≈’Ë¬ß À√◊Õ®ß„®°√–∑”º‘¥Õ¬à“ß‰¡à√Ÿâ ÷°≈–Õ“¬

6.4 ¡’¡“μ√°“√ªÑÕß°—πªí≠À“º≈ª√–‚¬™πå∑—∫´âÕπ ´÷Ë ß

®–¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥Õ§μ‘ ·≈–§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß∏√√¡„π°“√∑”«‘®—¬·≈–

°“√√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬

6.5 °”Àπ¥°Æ‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå

®“°∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“∑’Ë ‰¥â®“°°“√«‘®—¬ ·≈–„Àâ¡’°“√≈ßπ“¡„π

 —≠≠“À√◊Õ¢âÕμ°≈ß ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°«‘®—¬∂◊ÕªØ‘∫—μ‘μ“¡Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

À“°π—°«‘®—¬À√◊ÕÕß§å°√„π —ß°—¥‰¥â√—∫∑ÿπ«‘®—¬®“°·À≈àß∑ÿπ¿“¬πÕ°

°ÁμâÕß„Àâμ√–Àπ—°„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«°àÕπ≈ßπ“¡„π —≠≠“ À√◊Õ

¢âÕμ°≈ß°—∫·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬¥â«¬

6.6 ‡ √‘¡ √â“ß∫√√¬“°“»„π°“√«‘®—¬ ‚¥¬„Àâπ—°«‘®—¬„™â

Õ“§“√ ∂“π∑’Ë‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬μ“¡ ¡§«√·°à°√≥’  π—∫ πÿπ¥â“π

 “∏“√≥Ÿª‚¿§ ®—¥À“Õÿª°√≥å°“√«‘®—¬ ‡§√◊ËÕß¡◊Õæ◊Èπ∞“π„π°“√«‘®—¬

‡æ◊ËÕ„Àâπ—°«‘®—¬∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμ“¡·ºπß“π«‘®—¬∑’Ë ‰¥â√—∫

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®π ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√

6.7 °”°—∫¥Ÿ·≈ μ‘¥μ“¡§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√∑”«‘®—¬¢Õß

π—°«‘®—¬·≈–Õß§å°√„π —ß°—¥ „Àâ¡’°“√¥”‡π‘πß“πμ√ßμ“¡·ºπ·≈–

«—μ∂ÿª√– ß§å √«¡∑—Èß¢âÕ°”Àπ¥„π¢âÕμ°≈ß À√◊Õ —≠≠“∑’Ë ‰¥â≈ßπ“¡

√à«¡°—π√–À«à“ß·À≈àß∑ÿπ°—∫§Ÿà —≠≠“
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6.8 √–ß—∫À√◊Õ¬—∫¬—Èßß“π«‘®—¬∑’ËΩÉ“Ωóπ À√◊Õ°√–∑”º‘¥

®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ ·≈–¡’¡“μ√°“√≈ß‚∑…‚¥¬‰¡à‡æ‘°‡©¬ ∑—Èßπ’ÈμâÕß

√—°…“§«“¡≈—∫ ·≈–¡’·π«∑“ßª°ªÑÕßºŸâ∑’Ë√âÕß‡√’¬π‡°’Ë¬«°—∫°“√

°√–∑”º‘¥®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ ¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¡’·π«∑“ßª°ªÑÕß

·≈–™à«¬‡À≈◊Õπ—°«‘®—¬∑’Ë ‰¡à ‰¥â√—∫§«“¡¬ÿμ‘∏√√¡®“°°“√√âÕß‡√’¬π¥â«¬

6.9 „Àâ√“ß«—≈À√◊Õ ‘Ëß®Ÿß„®·°àπ—°«‘®—¬·≈–Õß§å°√„π —ß°—¥

∑’Ëª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘μ“¡®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ ·≈–¬°¬àÕß‡™‘¥™ŸºŸâ¡’

º≈ß“π«‘®—¬¥’‡¥àπ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß»“ μ√å„π “¢“π—Èπ À√◊Õ‡°‘¥

§ÿ≥§à“·°à —ß§¡À√◊Õ “∏“√≥– ‚¥¬‰¡à°√–∑”º‘¥®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬

‡æ◊ËÕ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·°àπ—°«‘®—¬·≈–Õß§å°√„π —ß°—¥

6.10  àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√®—¥∑”·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢ÕßÀπà«¬ß“π

„π°“√«‘®—¬»“ μ√å “¢“μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß®√√¬“«‘™“™’æ·≈–

¡“μ√∞“πß“π«‘®—¬„π»“ μ√å‡©æ“–∑“ß

6.11 ¡’§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π§π ·≈–

§≥–°√√¡°“√®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π —μ«å (À√◊Õ„π™◊ËÕ‡√’¬°Õ¬à“ßÕ◊Ëπ)

‡æ◊ËÕ°”°—∫¥Ÿ·≈·≈–æ‘®“√≥“√—∫√Õß‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

§π·≈– —μ«å ¢Õßπ—°«‘®—¬·≈–Õß§å°√„π —ß°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡§ÿâ¡§√Õß

·≈–À≈—°ª√–°—π«à“®–‰¡à‡°‘¥º≈°√–∑∫·≈–Õ—πμ√“¬„¥Ê ·°à§π

À√◊Õ —μ«å∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√»÷°…“À√◊Õ∑¥≈Õß

6.12 °√–μÿâπ„Àâπ—°«‘®—¬·≈–Õß§å°√„π —ß°—¥ ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈

√“¬≈–‡Õ’¬¥„π°“√«‘®—¬Õ¬à“ß∂’Ë∂â«π ·≈–¡’¡“μ√°“√„π°“√‡°Á∫

√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„  ·≈–

æ√âÕ¡„Àâμ√«® Õ∫À“°¡’°“√√âÕß¢Õ ‚¥¬‡©æ“–°√≥’∑’Ëπ—°«‘®—¬‰¥â

æâπ —ß°—¥ À√◊Õæâπ®“°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈â«
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6.13 °”Àπ¥„Àâπ—°«‘®—¬·≈–Õß§å°√„π —ß°—¥¥Ÿ·≈·≈–ªÑÕß°—π

°“√·æ√à°√–®“¬¡≈æ‘… √«¡∑—Èß®—¥ ∂“π∑’Ë ”À√—∫°”®—¥¡≈æ‘…

Õ—π‡°‘¥®“°°“√»÷°…“À√◊Õ∑¥≈Õß ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬μàÕ§π  —μ«å

æ◊™  —ß§¡ »‘≈ª«—≤π∏√√¡ ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

6.14  π—∫ πÿπ„Àâ¡’π—°«‘®—¬∑’Ëª√÷°…“À√◊Õæ’Ë‡≈’È¬ß ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ

π—°«‘®—¬√ÿàπ„À¡à‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈– —Ëß ¡ª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”«‘®—¬Õ¬à“ß

∂Ÿ°μâÕß·≈–¡’¡“μ√∞“π Ÿß¬‘Ëß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë¡’§ÿ≥§à“

∑“ß«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ √«¡∑—Èß‡°‘¥ª√–‚¬™πå·°à —ß§¡·≈–

ª√–‡∑»™“μ‘

6.15  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâπ—°«‘®—¬‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬

ºà“π ◊ËÕ ‘Ë ßæ‘¡æå  ◊ËÕÕ‘ ‡≈Á°∑√Õπ‘° å ·≈–Õ◊ËπÊ ‡æ◊ËÕ √â“ß‡ √‘¡

Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ √«¡∑—Èß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå

Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß·°à™ÿ¡™π  —ß§¡  “∏“√≥– ·≈–‡™‘ßæ“≥‘™¬å

‚¥¬Àπà«¬ß“π√à«¡ π—∫ πÿπ§à“„™â®à“¬

6.16 ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¢Õßπ—°«‘®—¬„π°“√π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈«‘®—¬

ÕÕ° Ÿà “∏“√≥–Õ¬à“ß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‚¥¬‡©æ“–ª√–‡¥Áπ∑’Ë

‡°’Ë¬«°—∫ªí≠À“∑“ß —ß§¡ °“√‡¡◊Õß ·≈– ÿ¢¿“æ

6.17  àß‡ √‘¡·≈–™à«¬‡À≈◊Õπ—°«‘®—¬„π°“√®¥≈‘¢ ‘∑∏‘Ï

 ‘∑∏‘∫—μ√ À√◊ÕÕπÿ ‘∑∏‘∫—μ√ ∑’Ë ‰¥â®“°°“√«‘®—¬

6.18  π—∫ πÿπ„Àâπ—°«‘®— ¬·≈–Õß§å°√„π — ß°—¥ √â“ß

‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√«‘®—¬∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ

æ—≤π“¢÷Èπ Ÿà§«“¡‡ªìππ—°«‘®—¬¡◊ÕÕ“™’æÀ√◊ÕÕß§å°√·Ààß§«“¡

‡ªìπ‡≈‘»
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6.19  π—∫ πÿπ„Àâ¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßÀπà«¬ß“π√“™°“√

Õß§å°√∏ÿ√°‘®‡Õ°™π Õß§å°√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–Õß§å°√Õ◊ËπÊ ‡æ◊ËÕ

„Àâ¡’°“√∑”«‘®—¬√à«¡°—π À√◊Õπ”º≈ß“π«‘®—¬‰ªª√—∫„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå

∑“ß —ß§¡ ∏ÿ√°‘® ·≈–‡™‘ßæ“≥‘™¬å¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

7. ·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õß·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬
·À≈àß∑ÿπ«‘®—¬§«√ π—∫ πÿπ ·≈– àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√«‘®—¬∑’Ë

 √â“ß‡ √‘¡§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ ‡ªìπª√–‚¬™πå

μàÕ —ß§¡·≈–ª√–‡∑»™“μ‘ °”Àπ¥·≈–ª√–°—π§ÿ≥¿“æß“π«‘®—¬

√«¡∑—Èß®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ ‰¡à¢Õ„Àâπ—°«‘®—¬∑”«‘®—¬πÕ°‡Àπ◊Õ®“°

∑’Ë√–∫ÿ„π —≠≠“ ‰¡à·∑√°·´ßÕ‘ √¿“æ∑“ß§«“¡§‘¥ ®—¥ √√

 ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑’Ë ‰¥â®“°°“√«‘®—¬Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡ μ‘¥μ“¡·≈–ª√–‡¡‘π

§«“¡ ”‡√Á®¢Õßπ—°«‘®—¬ºŸâ√—∫∑ÿπ ‡æ◊ËÕæ—≤π“À—«¢âÕ«‘®—¬ ·≈–

ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°«‘®—¬„Àâ‡À¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
7.1  π—∫ πÿπ·≈– àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√«‘®—¬ ∑’Ë √â“ß‡ √‘¡

§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ ‡ªìπª√–‚¬™πå·°à —ß§¡

·≈–ª√–‡∑»™“μ‘ ∑—Èß„π‡™‘ß “∏“√≥–·≈–‡™‘ßæ“≥‘™¬å

7.2 ª√–°“»√—∫ ¡—§√Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ·≈–¡’‡«≈“‡æ’¬ßæÕ

„Àâπ—°«‘®—¬·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë π„® ®—¥‡μ√’¬¡¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬

‰¥â∑—π°“√≥å ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫‡°≥±å°“√§—¥‡≈◊Õ°¢Õß·À≈àß∑ÿπ

7.3 „Àâ‚Õ°“ Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π·°àπ—°«‘®—¬À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë

¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘μ√ßμ“¡°”Àπ¥ „π°“√¬◊Ëπ‡ πÕ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫∑ÿπ

 π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬
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7.4 §—¥‡≈◊Õ°π—°«‘®—¬À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‡À¡“– ¡

¥â«¬§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ·πà„®«à“®– “¡“√∂¥”‡π‘πß“π«‘®—¬

‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ¡’¡“μ√∞“π ·≈– —¡ƒ∑∏‘Ïº≈¿“¬„π°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

7.5 ®—¥ √√∑ÿπ«‘®—¬ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ «— ¥ÿÕÿª°√≥åμà“ßÊ ∑’Ë®”‡ªìπ

„π°“√«‘®—¬ „Àâπ—°«‘®—¬À√◊ÕÀπà«¬ß“π§Ÿà —≠≠“Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ·≈–„Àâ

‰¥â√—∫μ√ßμ“¡‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„π —≠≠“ ¬°‡«âπ‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ·μà°Á§«√

„Àâ‡°‘¥º≈‡ ’¬À“¬·°à‚§√ß°“√«‘®—¬πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ·≈–§«√¡’¡“μ√°“√

§«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫°‘®°√√¡μà“ßÊ „π‚§√ß°“√«‘®—¬

„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ —≠≠“

7.6 °”Àπ¥¡“μ√°“√§«∫§ÿ¡·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘π

ß“π«‘®—¬„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ —≠≠“ √—°…“¡“μ√∞“π„π

°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬„Àâ∂Ÿ°μâÕß∑ÿ°¢—ÈπμÕπ¢Õß°√–∫«π°“√«‘®—¬

·≈–ªÑÕß°—π°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∑’Ë¢—¥μàÕ®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬

7.7 √—°…“§«“¡≈—∫¢Õß‚§√ß°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕª°ªÑÕß ‘∑∏‘

ª√–‚¬™πå¢Õßπ—°«‘®—¬ À“°ªØ‘‡ ∏°“√„Àâ∑ÿπ·°à‚§√ß°“√«‘®—¬„¥

μâÕß‰¡à„Àâ¡’°“√π”·π«§‘¥À√◊ÕÀ—«¢âÕ«‘®—¬¢Õß‚§√ß°“√π—Èπ‰ª„Àâ∑ÿπ

·°àπ—°«‘®—¬À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

7.8 ·μàßμ—ÈßºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘æ‘®“√≥“À√◊Õª√–‡¡‘π¢âÕ‡ πÕ

‚§√ß°“√«‘®—¬„Àâμ√ßμ“¡ “¢“ ·≈–Õ“®¡’ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„π “¢“∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë«‘®—¬ ‡¢â“√à«¡¥â«¬μ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‰¡à§«√

·μàßμ—ÈßºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬°—∫π—°«‘®—¬‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“

¢âÕ‡ πÕ À√◊Õª√–‡¡‘π‚§√ß°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—πÕ§μ‘„π°“√æ‘®“√≥“

·≈–‡ªìπ°“√√—°…“§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡
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7.9 °”Àπ¥„Àâπ—°«‘®—¬À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë®–∑”«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫

§πÀ√◊Õ —μ«å μâÕß¡’Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß®“°§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“

®√‘¬∏√√¡°“√«‘®—¬„π§π À√◊Õ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“®√‘¬∏√√¡

°“√«‘®—¬„π —μ«å (À√◊Õ„π™◊ËÕ‡√’¬°Õ¬à“ßÕ◊Ëπ) °àÕππ”‡ πÕ‚§√ß°“√

«‘®—¬¥â«¬ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¢âÕº‘¥æ≈“¥À√◊Õ∫°æ√àÕß∑’ËÕ“®æ∫¿“¬À≈—ß

°“√Õπÿ¡—μ‘∑ÿπ·°à‚§√ß°“√«‘®—¬·≈â«

7.10 ‰¡à‡Õ“√—¥‡Õ“‡ª√’¬∫π—°«‘®—¬ ·≈–‰¡à¢Õ„Àâπ—°«‘®—¬

∑”«‘®—¬πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢Õ∫‡¢μ∑’Ë ‰¥âμ°≈ß°—π‰«â„π —≠≠“

7.11 ‡§“√æ„π»—°¥‘Ï»√’·≈–„Àâ ‡°’¬√μ‘π—°«‘®—¬ √«¡∑—È ß

‰¡à®”°—¥‡ √’¿“æ„π°“√«‘®—¬ ‰¡à·∑√°·´ßÕ‘ √¿“æ∑“ß§«“¡§‘¥

¢Õßπ—°«‘®—¬ ·μà¡ÿàß‡πâπ∑’Ë§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√«‘®—¬ ·≈– π—∫ πÿπß“π

«‘®—¬∑’ËªØ‘∫—μ‘∂Ÿ°μâÕßμ“¡®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬

7.12 ®—¥ √√ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“∑’Ë ‰¥â

®“°°“√«‘®—¬ „Àâ·°àπ—°«‘®—¬·≈–Àπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡

‚¥¬√–∫ÿÕ¬à“ß™—¥‡®π„π —≠≠“

7.13 μ—Èß§≥–°√√¡°“√∑’Ë¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠ ‡æ◊ËÕμ‘¥μ“¡

°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬·≈–ª√–‡¡‘πº≈ß“π«‘®—¬ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕμ°≈ß

æ√âÕ¡∑—Èß‡ πÕ·π–·π«∑“ß„π°“√·°âªí≠À“∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ

7.14 ¡’Àπà«¬ß“π√—∫‡√◊ËÕß√“«‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–æƒμ‘º‘¥

®√√¬“«‘™“™’æ¢Õßπ—°«‘®—¬ºŸâ√—∫∑ÿπ ·≈–¡’°≈‰°ª°ªÑÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈

À√◊ÕºŸâ√âÕß‡√’¬π ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ ‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ æ√âÕ¡∑—Èß¡’°“√

μ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈„π‡∫◊ÈÕßμâπ ‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡¬ÿμ‘∏√√¡·°à∑—ÈßºŸâ√âÕß‡√’¬π

·≈–π—°«‘®—¬ À“°æ∫®“°°“√‰μà «π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß«à“π—°«‘®—¬ª√–æƒμ‘
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º‘¥®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬ §«√·®âßº≈°“√‰μà «π„ÀâÀπà«¬ß“πμâπ —ß°—¥

∑√“∫‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

7.15 ·®âß„Àâπ—°«‘®—¬ºŸâ√—∫∑ÿπ  ”π—°æ‘¡æå À√◊ÕºŸâ„™âª√–‚¬™πå

º≈ß“π«‘®—¬∑√“∫ „π∑—π∑’∑’Ëæ∫«à“π—°«‘®—¬‰¥âπ”º≈ß“π«‘®—¬∑’Ë

·À≈àß∑ÿπ‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâ‡º¬·æ√à ‰ªμ’æ‘¡æåÀ√◊Õ‡º¬·æ√à

7.16 μ—Èß§≥–°√√¡°“√μ‘¥μ“¡·≈–ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®

¢Õßπ—°«‘®—¬∑’Ë ‰¥â√—∫∑ÿπ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“À—«¢âÕ«‘®—¬

·≈–ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√§—¥‡≈◊Õ°π—°«‘®—¬μàÕ‰ª





°“√ª√–æƒμ‘º‘¥
®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬
°“√ª√–æƒμ‘º‘¥
®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬
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°“√ª√–æƒμ‘º‘¥®√√¬“«‘™“™’æ«‘®—¬
°“√°√–∑”μàÕ‰ªπ’È  ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ª√–æƒμ‘º‘¥®√√¬“«‘™“™’æ

«‘®—¬ ·≈–π—°«‘®—¬‰¡à ¡§«√°√–∑”Õ¬à“ß¬‘Ëß

1. °“√§—¥≈Õ°ß“πÀ√◊Õº≈ß“π¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ¡“‡ªìπ¢Õßμπ

ß“π·≈–º≈ß“π¥—ß°≈à“« ‡™àπ ·π«§‘¥ ¿“…“ ∂âÕ¬§” ¢âÕ§«“¡

§μ‘æ®πå  ÿ¿“…‘μ ¿“æ‡¢’¬π ¿“æ∂à“¬ √Ÿªªíôπ √Ÿª®”≈Õß ∑”πÕß‡æ≈ß

·≈–º≈ß“π„¥Ê ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ‡ªìπμâπ ‰¡à«à“®–π”¡“‡æ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ

∫“ß à«π À√◊Õπ”‡Õ“¡“∑”„À¡à¥â«¬μπ‡Õß À√◊Õ«à“®â“ß„ÀâºŸâÕ◊Ëπ∑”„Àâ

‚¥¬¡’°“√·°â‰¢ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õª√—∫ª√ÿß„À¡à ·≈â«‡ πÕß“πÀ√◊Õ

º≈ß“ππ—Èπª√–Àπ÷Ëß«à“‡ªìπ¢Õßμπ ‚¥¬ª°ªî¥¢âÕ§«“¡®√‘ß∑’Ë§«√∫Õ°

„Àâ™—¥·®âß ∑”„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡¢â“„®º‘¥«à“‡ªìπ¢Õßμπ °“√°√–∑”

‡™àππ’È ‡ªìπ§«“¡‰¡à´◊ËÕ —μ¬åÀ√◊Õ‡ªìπ°“√À≈Õ°≈«ß∑“ß«‘™“°“√

·≈–°“√¢“¥®‘μ ”π÷°„π§«“¡¡’®√√¬“À√◊Õ§«“¡ª√–æƒμ‘∑’Ë¥’

2. °“√§—¥≈Õ°º≈ß“π¢Õßμπ‡Õß ‚¥¬π—°«‘®—¬§—¥≈Õ° À√◊Õ

π”º≈ß“π¢Õßμπ‡Õß∑’Ë‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ À√◊Õ‡°◊Õ∫‡À¡◊Õπ‡¥‘¡À√◊Õπ”¡“

‡æ’¬ß∫“ß à«π °≈—∫¡“„™âÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‚¥¬‰¡à¡’°“√Õâ“ß∂÷ßº≈ß“π

‡¥‘¡¢Õßμπ √«¡∑—Èßπ”º≈ß“π¡“√“¬ß“π ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õª√—∫·μàß

„Àâμà“ß‰ª®“°‡¥‘¡ ‡æ◊ËÕ∑”„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‡¢â“„®º‘¥æ≈“¥§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰ª®“°

§«“¡‡ªìπ®√‘ß À√◊Õ‡¢â“„®«à“‡ªìπº≈ß“π§âπæ∫„À¡à ®π‡°‘¥§«“¡

º‘¥æ≈“¥„π°“√Õâ“ßÕ‘ß·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

3. °“√ª°ªî¥ ∫‘¥‡∫◊Õπ ·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈ ¢âÕ§«“¡ À√◊Õ°√–∑”

°“√„¥Ê „π°√–∫«π°“√«‘®—¬·≈–°“√√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬∑’Ë∑”„Àâº‘¥

‰ª®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‚¥¬°“√μ—¥∑Õπ À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ¥—¥·ª≈ß
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ª√ÿß·μàß ·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈ ¢âÕ§«“¡ À√◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘Õ◊Ëπ„¥„π°√–∫«π°“√

«‘®—¬·≈–√“¬ß“π¢âÕ§âπæ∫®“°°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ √ÿª

∑’ËμπμâÕß°“√ °“√°√–∑”‡™àππ’È ‡ªìπ°“√π”‡ πÕ‡√◊ËÕßÀ√◊Õ ‘Ëß

Õ—π‡ªìπ‡∑Á® ‡ªìπ°“√°√–∑”º‘¥¥â“π«‘™“°“√ «‘™“™’æ ·≈–Õ“®∂÷ß

¢—Èπº‘¥°ÆÀ¡“¬ √«¡∂÷ß°“√¢“¥®‘μ ”π÷°„π§«“¡¡’®√√¬“ À√◊Õ

§«“¡ª√–æƒμ‘∑’Ë¥’

4. °“√ √â“ß¢âÕ¡Ÿ≈‡∑Á® À√◊Õ®ß„®ªíôπ·μàß¢âÕ¡Ÿ≈„Àâº‘¥

‰ª®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß∑’Ëæ∫®“°°“√«‘®—¬ À√◊ÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß∑’Ë®–π”‡ πÕ

‡√◊ËÕßÀ√◊Õ ‘Ëßμà“ßÊ μ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ∂◊Õ‡ªìπ°“√À≈Õ°≈«ß ·≈–

°√–∑”º‘¥∑—Èß¥â“π«‘™“°“√ «‘™“™’æ ·≈–§«“¡¡’®√√¬“À√◊Õ§«“¡

ª√–æƒμ‘∑’Ë¥’

5. °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈ à«πμ—«À√◊Õ§«“¡≈—∫¢ÕßºŸâ√—∫°“√«‘®—¬

∑’Ëπ—°«‘®—¬‰¥â°√–∑”‰ª‚¥¬‰¡à ‰¥â√—∫§”¬‘π¬Õ¡‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

®“°ºŸâ√—∫°“√«‘®—¬ ∑”„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕºŸâ√—∫°“√«‘®—¬‡ªìπ à«πμ—«

‰¡à«à“„π∑“ß„¥°Áμ“¡ √«¡∑—Èß§«“¡¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß πÕ°®“°π’È °“√∑’Ë

π—°«‘®—¬‰¡à√–¡—¥√–«—ß„π°“√π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ√“¬ß“πº≈ß“π«‘®—¬

∑”„Àâ “¡“√∂§“¥‡¥“μ—«∫ÿ§§≈∑’Ë°≈à“«∂÷ß‰¥â °Á∂◊Õ‡ªìπ°“√°√–∑”

∑’Ë¢“¥§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–¢“¥®‘μ ”π÷°„π§«“¡¡’®√√¬“À√◊Õ

§«“¡ª√–æƒμ‘∑’Ë¥’



æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æå·Àààß®ÿÃ“≈ß°√≥åå¡À“«‘∑¬“≈—¬
π“ß»√‘π∑‘æ¬å π‘¡‘μ√¡ß§≈ ºââŸæ‘¡æåºâŸ‚¶…≥“
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