คํานํา
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ของประชาชน การแก้ไข
ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น ความไม่ เ ป็ น ธรรม จากการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข อง
กระทรวงมหาดไทยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ แก้ไข และบรรเทาปัญหาต่างๆ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จําเป็นต้องได้รับ
การสนั บ สนุ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แนวทางปฏิ บั ติ และระเบี ย บกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิงและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เล่มนี้ขึ้น
คู่มือการดําเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ของศู น ย์ ดํ า รงธรรมกระทรวงมหาดไทย แนวคิ ด สํ า คั ญ
ในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ความรู้ทั่วไปสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่น่าสนใจ รวมทั้ง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คํ า สั่ ง แนวทางปฏิ บั ติ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์สายด่วน
ในการนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการดําเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ของศู นย์ดํารงธรรม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ตลอดจนผู้สนใจ ต่อไป

ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
พฤษภาคม ๒๕๕๔

สารบัญ
หน้า
คํานํา
๑. บทนํา
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขต
๔. แนวคิดเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕. ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
๖. แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๗. แนวคิดสําคัญในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๘. ความรู้ทั่วไปสําหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่น่าสนใจ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

ก
๑
๒
๒
๒
๖
๘
๑๖
๒๑
๒๘

สารบัญภาคผนวก
หน้า
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑
๒. คําสั่ง แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว๑๓๒๒
๑๑
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
๒.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๘๖๗
๒๑
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกา
ขอพระราชทานพระมหากรุณา
๒.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๑๙๐
๒๒
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดําเนินการ
ต่อเรื่องราวร้องทุกข์
๒.๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๑๘๙
๒๕
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๑๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดําเนินการ
ต่อเรื่องราวร้องทุกข์
๒.๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๓๙๘
๒๘
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง กําชับและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒.๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๐๑๑
๓๐
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
๒.๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๓๑๓
๓๓
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์
และกล่าวโทษข้าราชการ
๒.๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๘๖๒
๓๔
ลงวันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล
การดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒.๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๗๗๐
๓๕
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เรือ่ ง แนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/
ร้องเรียน
๒.๑๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๓๔๙
๓๖
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหา
การร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒.๑๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๑๖๘๒
๓๘
ลงวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ เรื่อง โปรแกรมการจัดการระบบฐานข้อมูลร้องเรียน/
ร้องทุกข์

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)
หน้า
๒.๑๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๖๘๗
๓๙
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกา
ขอพระราชทานพระมหากรุณา
๒.๑๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๓๔๙
๔๑
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง การเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียน
ผ่านตู้นายกฯ ทักษิณ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการของจังหวัด
๒.๑๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓
๔๓
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางการดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ
และแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย
๒.๑๕ หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๔.๓๓/ว ๖๘๑๒
๔๕
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ
และแจ้งเบาะการกระทําผิดกฎหมาย
๒.๑๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๑๙๓
๔๘
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกา
ขอพระราชทานพระมหากรุณา
๒.๑๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๓๗๖
๔๙
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย
๒.๑๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๒๓๖
๕๑
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง การขอพระราชทานความเป็นธรรมและ
การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
๒.๑๙ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๘
๕๓
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง ขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด
๒.๒๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๐๓๒
๕๔
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล
การดําเนินการ/การเร่งรัดติดตามผลการดําเนินการและการแจ้งเตือน
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒.๒๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๙๐๔
๕๖
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การดําเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/
ร้องเรียน ในระดับจังหวัด

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)
หน้า
๒.๒๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๖๘๗
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
๒.๒๓ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๙๘
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
๒.๒๔ คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๑๒/๒๕๔๕
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม
๒.๒๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๕/ว ๓๘๙
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การดําเนินงานเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒.๒๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๔๐
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และ
กล่าวโทษข้าราชการ
๒.๒๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๘
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ
๒.๒๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๔๑๘
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่อง กําชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒.๒๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๔๑๗
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่อง กําชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒.๓๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๐๗
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย
๒.๓๑ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย
๒.๓๒ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/๑๗๐๘๕
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย
๒.๓๓ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและ
การสอบสวน

๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๓
๖๔
๖๖
๖๗
๖๘

๗๐

๗๔

๗๖

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)
หน้า
๒.๓๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๐๒
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และ
กล่าวโทษข้าราชการ
๒.๓๕ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการ
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๒.๓๖ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวน
๒.๓๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๒
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และ
กล่าวโทษข้าราชการ
๒.๓๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๓๕๗๖
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.๓๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๗๓๕
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.๔๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๐๘๓
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.๔๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๙/ว ๒๐๖๔
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๓/ว ๓๖๒๕
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เรื่อง ขอความร่วมมือเช่าตู้ ปณ. ๑๐๑
ของที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขทุกจังหวัด
๒.๔๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๙/ว ๑๔๒๙
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๖ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์
๒.๔๔ หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๔/ว ๒๙๕๐
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์
๒.๔๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔/ว ๑๓๑๓
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.๔๖ หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๔/ว ๒๘๕๕
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.๔๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๓๐๙/ว ๖๑๔
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาร้องเรียนและเดินขบวน
๒.๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๓๐๙/ว ๑๕๙๙
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหาร้องเรียนและเดินขบวน
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สารบัญภาคผนวก (ต่อ)
หน้า
๒.๔๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๓๐๗/ว ๕๖๘
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ เรื่อง การปรับปรุงงานเกี่ยวกับการพิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์
๒.๕๐ หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๑๔๘/๒๕๐๒
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ เรื่อง บัตรสนเท่ห์
๒.๕๑ หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๑๙๗/๒๔๙๖
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ เรื่อง ระเบียบการสอบสวนเรื่องราวร้องกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย
๒.๕๒ หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที น.ว. ๒๕๓/๒๔๙๕
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เรื่อง การสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ
ข้าราชการ
๓. หมายเลขเบอร์โทรศัพท์สายด่วน

๙๖
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
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คู่มือ
การดําเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
๑. บทนํา
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ทราบว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและ
หน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมา
โดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้
เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นําไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่างๆ
เพิ่มขึ้น
กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ “บํ า บัด ทุ กข์ บํา รุ งสุข ” ให้ แ ก่
ประชาชน ได้เปิด “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
รับทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานของ
กระทรวงมหาดไทย ต่อมา บทบาทของ “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภารกิจที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุง
“ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” ให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย” ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการปรับบทบาทการทํางานของศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นไปในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ จึงทําให้ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการอํานวยความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจัง มีลักษณะการทํางานที่เน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ทําให้ประชาชนรับทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรมอย่างแพร่หลายและสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา
ความเดื อ ดร้ อ นต่ า งๆ ได้ ทุ ก เรื่ อ งตลอดเวลา โดยให้ อ งค์ ก รภาคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น
การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเสริมในด้านส่งเสริมสงเคราะห์ ยกย่องเชิดชู
พลเมื องดี ที่ เสี ยสละ กล้ าหาญ เสี่ ยงชี วิ ตเข้ าช่ วยเหลื อผู้ อื่ นที่ ตกอยู่ ในภาวะคั บขั นอั น ตรายด้ ว ยคุ ณ ธรรม
และเพื่อให้ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” แก่ประชาชนอย่างจริงจัง
บังเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่เดิม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจนและเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสื่อสารที่มี
เครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และมีพิธีเปิดศูนย์ดํารงธรรม
ในมิติใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งตรงกับวันดํารงราชานุภาพ
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ศูนย์ดํารงธรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์ดํารงธรรมในส่วนกลาง แบ่งเป็น ๒
ระดับ คือ ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดํารงธรรมหรือศูนย์ให้บริการประชาชนในลักษณะ
เดียวกับศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ และศูนย์ดํารงธรรมใน
ส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศประสบปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ฯลฯ ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความแตกแยกทางความคิด นําไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาหนี้สิน ฯลฯ ส่งผลให้ปริมาณ
และความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ศูนย์ดํารงธรรม
จึงต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจให้กับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมสามารถอํานวยความ
ยุติธรรม ขจัดปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์สําหรับเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์ดํารงธรรม

๓. ขอบเขต
คู่มือการดําเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แนวคิดสําคัญในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ความรู้ทั่วไปสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่น่าสนใจ รวมถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย
และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์สายด่วน

๔. แนวคิดเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๔.๑ ความหมายของการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖: ๙๒๘) ให้
ความหมายของคําว่า ร้องเรียน ร้องทุกข์ ไว้ดังนี้
ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว
ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
คู่มือการดําเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน (๒๕๕๓: ๑-๒) ได้แบ่งแยก
พิจารณาความหมายของคําว่า “เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน” ไว้ ๒ ประการ คือ
(๑) เรื่ อ งร้ อ งทุก ข์ ร้ องเรี ย น ข้า ราชการ หมายถึ ง เรื่อ งราวที่ ข้ า ราชการเป็ นผู้ ถู ก
ร้องเรียน เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
(๒) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้
ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสาธารณชนได้รับความ
เสียหาย และยังรวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกด้วย
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อุกฤษ มงคลนาวิน (๒๕๔๐: ๓) การร้องทุกข์ คือ การที่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐหรือของเอกชน ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากหน่วยงานของรัฐ และต้องการให้มีการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น
หรือแก้ไขข้อบกพร่องในระบบราชการ การร้องทุกข์นี้จึงเป็นการร้องเรียนเพื่อขอให้มีการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือข้อขัดแย้งที่ มีอยู่ ร ะหว่ างบุ ค คลดังกล่าวกับ หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยราชการ มิใ ช่ ก ารแก้ไ ขความ
เดือดร้อนหรือข้อขัดข้องที่มีอยู่ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
ชาญชัย แสวงศักดิ์ (๒๕๔๐: ๑๓-๑๔) การร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กร
ของรัฐฝ่ายปกครอง แบ่งได้เป็น ๓ กรณี
(๑) โดยการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซึ่งเป็นต้นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์นั้นเองเพื่อให้พิจารณาทบทวนเรื่องนั้นใหม่ เช่น ร้องทุกข์ต่อนายอําเภอให้พิจารณาทบทวน
คําสั่งของนายอําเภอที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๒) โดยการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ “หน่วยเหนือ” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
องค์ ก รของรั ฐ ฝ่ า ยปกครองซึ่ ง เป็ น ต้ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ เ พื่ อ ให้ พิ จ ารณาแก้ ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ งนั้ น เช่ น
ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของกํานัน ประชาชนก็อาจร้องทุกข์ต่อนายอําเภอหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งระงับหรือยกเลิกการกระทําดังกล่าวของกํานันได้
(๓) โดยการร้องทุกข์ต่อองค์กรต่างๆ ของฝ่ายปกครองซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการรับ
พิ จ ารณาคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชน เช่ น ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องส่ ว นราชการต่ า งๆ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นต้น
สรุป การร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง การที่ประชาชนบอกเล่าเรื่องราวต่อหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับ
ความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือ พบเห็นการกระทําผิดกฎหมาย
๔.๒ ลักษณะของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๑) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีการ
ร้องเรียนกล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลักฐาน ซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการร้องเรียน
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับส่วนรวม จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ต่อไป ซึ่งกรณีนี้สามารถยุติเรื่องได้ทันที
(๒) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ดํารงธรรมจะดําเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดําเนินการ โดยจะพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน
ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ดํารงธรรมและผู้ร้องทราบ หรือบางกรณีปัญหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยตรง
ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาดําเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดําเนินการให้การช่วยเหลือของแต่ละกรณีปัญหา ในกรณีเป็น
เรื่องร้องเรียนทั่วไป หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด ศูนย์ดํารงธรรมจะมี
หนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง
(๓) เรื่องร้องเรียนสําคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงและ
รายละเอียดตามคําร้องยังไม่ชัดแจ้งหรือไม่แน่นอน หรือบางกรณีศูนย์ดํารงธรรมอาจต้องให้เจ้าหน้าที่เดินทาง
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป โดยแจ้งให้ผู้ร้องทราบไว้
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ชั้นหนึ่งก่อน เมื่อหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ามาแล้วจึงจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป หรือ
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่รายงานผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด ศูนย์ดํารงธรรมจะแจ้งเตือนตาม
ระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเรื่องสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ หมวด ๓ ได้บัญญัติสาระสําคัญของเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑๙ เรือ่ งราวร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาจะต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และ
(๒) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระทําการนอกเหนืออํานาจ
หน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทําการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ
ที่กําหนดไว้สําหรับการนั้น กระทําการไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มาตรา ๒๐ เรือ่ งราวร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณา มีลกั ษณะ ดังนี้
(๑) เรื่องร้องทุกข์ที่มีลักษณะเป็นไปในทางนโยบายโดยตรง ซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อสภา
(๒) เรื่องที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแล้ว
(๓) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคําสั่งเด็ดขาดแล้ว
มาตรา ๒๑ ส่วนประกอบของคําร้องทุกข์
คําร้องทุกข์ ประกอบด้วย
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
(๒) เรื่ องอั นเป็ นเหตุใ ห้ ร้องทุกข์ พร้ อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติ การณ์ ตามสมควร
เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องทุกข์
(๓) ใช้ถ้อยคําสุภาพ
(๔) ลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ ดําเนินการยื่นร้องทุกข์แทนผู้อื่น จะต้องแนบใบมอบฉันทะ
ให้ผู้ร้องด้วย
๔.๓ วิธีการยื่นคําร้องเรียน/ร้องทุกข์
คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชนของหน่ ว ยงานของรั ฐ
สํานักงาน ก.พ. (๒๕๔๑: ๒๐-๒๑) กล่าวถึง วิธีการยื่นคําร้องเรียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐไว้ ดังนี้
(๑) ร้องเรียนด้วยวาจา กรณีนี้จะเหมาะสําหรับเรื่องที่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องการการ
แก้ไขในทันที
(๒) ร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช้กับการร้องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ต้องการการ
แก้ไขปัญหา หรือต้องการการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรที่เหนือกว่า ซึ่งการร้องเรียนโดยวิธีนี้ต้องทําโดยเขียน
หนังสือ (หรือพิมพ์) เล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ต้องการร้องเรียนให้ชัดเจนมากที่สุดแจ้งชื่อและ
ที่อยู่ให้ชัดเจนเพียงพอที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียนถ้ามีเอกสารหรือ
หลักฐานควรส่งไปพร้อมกันด้วย เพราะจะทําให้การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นไปได้โดยรวดเร็ว
ขึ้น และส่งคําร้องเรียนนั้นไปยังสถานที่ทําการของหน่วยงานของรัฐนั้น
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเรื่องสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หมวด ๓ ได้บัญญัติวิธีการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๒๒ การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ หากผูใ้ ดประสงค์จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ให้ยื่น
เรื่องราวร้องทุกข์ได้ ดังนี้
(๑) ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน ซึ่งผู้นั้น
จะต้องอยู่ในฐานะที่จะทราบข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุแห่งการร้องทุกข์ร้องเรียน
(๒) ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์
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หน่วยงานภายนอก มท.
- สํานักราชเลขาธิการ
- สํานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี
- สํานักเลขาธิการ ครม.
- สนง.ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา
- สนง.ปปช.
- สนง.ปปง.
- กระทรวง ทบวง อื่นๆ
รัฐมนตรีว่าการ/
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
สํานักตรวจราชการ
และเรื่องราว
ร้องทุกข์ สป.

(3) หน่วยงาน
ดําเนินการ
(3 วัน)

(4) สั่งการ
(5 วัน)
ปมท.

ผต.มท.

(5) ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(30 วัน)
กรุงเทพมหานคร/

รัฐวิสาหกิจ
กรม
หน่วยงาน
ภายนอก มท.

จังหวัด

(6) รายงาน/สรุปผล
(5 วัน)

รายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
มาที่ ศดธ. มท.

วิเคราะห์
สรุปผลรายงาน
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
(ศดธ.มท.)

ปมท./
พิจารณาสั่ง
การ/ยุติเรื่อง

(7) ยุติเรื่อง
(3 วัน)

ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.
(2) หน่วยงานที่รับและส่งเรือ่ งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

๕. ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

(1) ยื่นเรื่อง
ผูรองเรียน/
รองทุกข
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
สปน. หมายเลข ๑๑๑๑
การเชื่อมโยงเครือข่าย IT
ศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

E-Inspection

(8) แจ้งผล

แจ้งผล
ให้ผู้ร้อง
และหน่วยงาน
ที่ส่งเรื่องทราบ
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๕.๑ ยื่นเรื่อง
ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทาง Internet ทาง
ไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือมาร้องเรียนด้วยตนเอง และจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย
๕.๒ หน่วยงานที่รับและส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๒.๑ หน่ วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย รัฐ มนตรี ว่าการ/รัฐมนตรีช่ วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานั กงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ส่งเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุ กข์ให้
ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
๕.๒.๒ ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Internet ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือมาร้องเรียนด้วยตนเอง
หลั ง จากที่ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํ า นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราว
ร้องทุกข์ สป. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๓ หน่วยงานดําเนินการ
ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
๕.๔ การสั่งการ
๕.๔.๑ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย/หั วหน้ าผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย แจ้ งให้
กรุงเทพมหานคร/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด และหน่วยงานอื่นตรวจสอบข้อเท็จจริง
มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ/สอบสวนและสดับตรับฟังข้อเท็จจริงตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแก้ ไข หรือแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทางแก้ ไข ประกอบด้ วยผู้แ ทน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๔.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง
๕.๕ การตรวจสอบข้อเท็จจริง
๕.๕.๑ กรุงเทพมหานคร/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด
และหน่วยงานอื่นดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๕.๕.๒ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบ/สอบสวนและสดั บ ตรั บ ฟั ง
ข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๕.๕.๓ คณะกรรมการฯ ไปสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข
เมื่อมีการแจ้งให้กรุงเทพมหานคร/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดแล้ว ยังไม่ได้รายงานผล ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. จะแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนี้
(๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน
(๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑
(๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๒
๕.๖ การรายงาน/สรุปผล
เมื่ อ กรุ ง เทพมหานคร/หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย/จั ง หวั ด
และหน่วยงานอื่น รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลมายังกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) ดําเนินการสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อ
นําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่
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รับผิดชอบทราบและพิจารณาสั่งการ หรือยุติเรื่อง กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนํา
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ ส่วนเรื่องที่ยุติแล้วจะแจ้งให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องมาให้
กระทรวงมหาดไทยและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป
๕.๗ ระบบ E-Inspection
บันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในแต่ละเขตตรวจ
ราชการลงในระบบ E-Inspection ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

๖. แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.๑ การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.๑.๑ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์
(๑) เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ และตรวจสอบข้อมูลรวมทั้ง
เอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด
(๒) สรุปประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่อง
ร้ องเรี ยน/ร้ องทุ กข์ มี ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บกฎหมายให้ ระบุ ตั วบทกฎหมายเสนอผู้ บั งคั บบั ญชาเพื่ อประกอบ
การพิจารณาด้วย
(๓) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือการเอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย
(๔) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องและพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และ ประทับตรา “ลับ” ในเอกสาร
ทุกแผ่น
(๕) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด หรือผู้มี
อิทธิพลซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสําเนาคําร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่หากเป็นการกล่าวหาในเรื่องที่เป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งสําเนาคํา
ร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคําร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา
“ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น
(๖) เมื่ออ่านคําร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์มาด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จริง
เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อน
ควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบการสนทนา
๗.๑.๒ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์
(๑) สอบถามชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้
(๒) สอบถามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และปัญหาที่เกิดขึ้น
(๓) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อื่นจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียดที่
ชัดเจน หากผู้ร้องมีข้อมูลที่เป็นเอกสารก็ขอให้ผู้ร้องส่งเอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ก็ได้
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(๔) พิ จารณาเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุ กข์ ว่ า
สามารถดํ าเนิ นการได้ หรื อไม่
ถ้าดําเนินการได้โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ก็ให้ติดต่อประสานงานในทันที หากได้รับคําตอบ
จากหน่วยงานและสามารถแจ้งผู้ร้องได้ก็ให้แจ้งผู้ร้องทันที
(๕) ถ้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่สามารถประสานหน่วยงานทางโทรศัพท์ได้
ทันที ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียนลงในระบบสารสนเทศ และสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปให้หน่วยงานทาง
โทรสาร หรือ E-mail ก็ได้
(๖) ถ้ า ผู้ ร้ อ งพู ด ด้ ว ยอารมณ์ รุ น แรงควรรั บ ฟั ง ให้ จ บก่ อ นแล้ ว จึ ง ชี้ แ จงว่ า
ได้ประสานงานอย่างสุดความสามารถแล้วบอกเหตุผลว่า ทําไมเรื่องร้องเรียนจึงไม่ได้รับการดําเนินการตามที่
ผู้ร้องต้องการ หรืออาจถามเพิ่มเติมว่า ผู้ร้องมีความเดือดร้อนด้านอื่นที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลืออีกหรือไม่
๗.๑.๓ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์
(๑) ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจน โดยร้องเรียนกล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจาก
รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ ให้งดดําเนินการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าว
(๒) ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี
พ.ศ.๒๕๔๑ แต่เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น ขอถนน แจ้งเบาะแสการค้า
ยาเสพติด หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็ให้พิจารณาส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) ผู้ร้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน แต่เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์เป็นการกล่าวหาผู้อื่น โดยปราศจากรายละเอียดไม่สามารถดําเนินการได้ ก็ให้โทรศัพท์ติดต่อผู้ร้อง
เพื่อขอข้อมูลผู้ร้องหรือให้ผู้ร้องยืนยันเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ก่อนที่จะพิจารณาดําเนินการต่อไป
(๔) ผู้ร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือเมื่อ
พิจาณาคําร้องแล้วเห็นว่า สามารถดําเนินการได้ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขอทราบข้อเท็จจริง
ต่อไป
(๕) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใดเป็นประเด็นที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อต่างๆ ก็สามารถนํามาตอบผู้ร้องได้โดยตรง โดยไม่ต้องส่งหน่วยงานพิจารณาดําเนินการอีกครั้ง
๖.๑.๔ คําแนะนําเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แต่ละกรณี
(๑) กรณีผู้ร้องระบุประเด็นปัญหาเพียงประเด็นเดียว แต่จากการวิเคราะห์
สามารถช่วยเหลือผู้ร้องในด้านอื่นๆ ให้แจ้งผู้ร้องทราบและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
(๒) กรณีบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ แจ้งเบาะแสการกระทํา
ความผิด แต่มีรายละเอียดชัดเจนน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้และเป็นปัญหาส่วนรวม ในกรณีนี้ควรส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้
(๓) เรื่องสําคัญมาก ควรกําหนดชั้นความลับโดยให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบ
ในทางลับ
(๔) กรณี ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ผู้ ร้ อ งร้ องเรี ยน/ร้ อ งทุ ก ข์ ใ นประเด็ นนั้ น ได้
ควรโทรศัพท์แจ้งผู้ร้องและสอบถามความต้องการว่าจะให้ช่วยเหลือในประเด็นอื่นอีกหรือไม่ หากผู้ร้องต้องการให้
ช่วยเหลือเพิ่มเติมในประเด็นอื่นก็ให้ทําคําร้องเป็นหนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง
(๕) เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ไ ม่ อ าจดํ า เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ได้ ก็ ค วรชี้ แ จง
ทําความเข้าใจ โดยไม่ให้ความหวังแต่ไม่ทําลายกําลังใจ โดยบอกว่าได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ไม่สามารถ
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ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ร้องได้และถามว่า ผู้ร้องประสงค์จะขอความช่วยเหลือด้านอื่นหรือไม่ หากเรือ่ งนัน้ อยู่
ในวิสัยที่จะดําเนินการได้
(๖) กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องเหนือธรรมชาติ ก็ให้พยายามชวนคุยปกติแล้ว
เสนอทางเลือกอื่นๆ
๖.๒ เทคนิคการรับและเจรจากับผู้ร้องรายบุคคลและแบบกลุ่ม
๖.๒.๑ ผู้ร้องรายบุคคล แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้
(๑) ผู้ร้องที่มีลักษณะนักวิชาการ เป็นบุคคลที่ชอบแสดงความคิดเห็น มีเหตุ
มีผล กล้าแสดงออกและต้องการแนวร่วม เจ้าหน้าที่ที่รับผู้ร้องประเภทนี้ จะต้องยินดีและตั้งใจที่จะรับข้อคิดเห็น
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรับฟังและที่พบบ่อยผู้ร้องจะให้แสดงความคิดเห็นร่วม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องไม่แสดงความ
คิดเห็นไปในทางเข้าข้าง
แต่ใช้เป็นลักษณะชมเชยยกย่องว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับรู้เลย
เป็นสิ่งที่มีเหตุผล และจะส่งไปให้หน่วยงานพิจารณาต่อไป
(๒) ผู้ร้องที่มีลักษณะชาวบ้าน เป็นบุคคลที่เข้าใจง่ายและปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ปัญหาหนี้สิน ที่ดิน อิทธิพล ผู้ร้องจะเข้ามาแจ้งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจะมีอาการเกรงกลัวกับผู้มีอิทธิพล
ในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งจะต้องมีการประสานไปยังหน่วยงานเบื้องต้นโดยใช้โทรศัพท์ สอบถามถึงรายละเอียดและสุดท้ายก็
ให้ทําเป็นหนังสือ แต่ถ้าหากผู้ร้องเรียนเขียนหนังสือไม่ได้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เขียนให้ แต่ที่สําคัญต้องอธิบายให้ผู้ร้องทราบ
ถึงความสามารถและอํานาจที่ถูกกําหนดไว้ว่าทําได้มากน้อยแค่ไหน อย่างน้อยเจ้าหน้าที่อาจจะช่วยเขาไม่ได้เลย แต่ก็
ได้ดําเนินการไปบ้าง ซึ่งดีกว่าเขามาพบเจ้าหน้าที่แล้วเพียงแต่ทําหนังสือแล้วให้กลับบ้าน ซึ่งต้องคํานึงถึงจิตใจของ
ราษฎร เพราะบางรายเดินทางมาเป็นร้อยกิโลเมตรเพื่อจะมาร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๓) ผู้ร้องที่ มี ลักษณะอารมณ์ร้อน เป็ นบุคคลที่เก็บกดมาจากที่ อื่ นหรือมาจากที่
ที่มีปัญหาเกิดขึ้นและหาที่ระบายอารมณ์ ลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะเตือนตัวเองว่า ตนเองมีอาชีพเป็น
ข้าราชการ ต้องมีสมาธิ มีสติ ในบางลักษณะของผู้ร้องหากมีอารมณ์โดยพูดไม่เข้าใจ ต้องใช้ความนุ่มนวล พยายาม
อดทนและตีสนิทให้ได้ แม้กระทั่งบางครั้งผู้ร้องก็ทราบดีว่า เจ้าหน้าที่ต้องการให้เขาสงบสติอารมณ์ เจ้าหน้าที่
ก็ต้องยอมรับว่า มีความต้องการให้เขาสงบสติอารมณ์จริงๆ แต่ต้องเจรจา แต่ถ้าหากผู้ร้องไม่เข้าใจจริงๆ จะต้อง
บอกให้ทราบว่าจะเชิญเจ้าหน้าที่ตํารวจนําตัวออกไป หากไม่มีเจตนาที่จะคุยคงต้องสอบถามว่า ผู้ร้องไม่ยินดีจะร้อง
ทุกข์ก็คงต้องดําเนินการตามเจตนารมณ์ของผู้ร้องเป็นหลัก
(๔) ผู้ร้องที่มีลักษณะนุ่มนวล เป็นบุคคลที่มีลักษณะไม่ยอมเข้าใจ หัวดื้อ ลักษณะนี้
เป็นลักษณะที่สร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่มากเพราะตอนแรกเข้ามาจะมีอารมณ์สงบ ไม่มีปฏิกิริยาแต่เมื่อเข้ามาพบ
ก็จะแสดงเจตนาและความต้องการของตัวเองในการถูกรังแกและจะไม่ยอมที่จะถูกรังแกโดยเด็ดขาด
(๕) ผู้ร้องที่มีลักษณะจิตไม่ปกติ เป็นบุคคลที่ลักษณะนี้ เมื่อผู้ร้องเดินทางมาร้องเรียนที่
ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ต้องทําความเข้าใจว่า ผู้ร้องมีความต้องการอะไร ซึ่งคงจะต้องคล้อยตามไปก่อน
พยายามให้ผู้ร้องมีการผ่อนคลายอารมณ์ให้ดีขึ้น บางครั้งไม่จําเป็นต้องทําคําร้องเป็นหนังสือ แต่อาจจะต้อง
ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทันที
(๖) ผู้ร้องที่มีลักษณะป่วยเป็นโรคติดต่อ เป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่จะแสดงความรังเกียจ
หรือไม่พอใจไม่ได้ ต้องคํานึงเสมอว่าเป็นหน้าที่และอาชีพของข้าราชการทุกคน บางครั้งผู้ร้องอาจแสดงความคุ้นเคย
หรือต้องการความสนใจ อาจจะมีการสัมผัสเนื้อตัวก็ให้คํานึงถึงหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคํานึงถึงประเภทของ
โรคด้วย เพราะชีวิตใคร ใครก็เป็นห่วง เช่น กรณีผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อน
๖.๒.๒ ผู้ร้องแบบกลุ่ม
มีลักษณะผู้ร้องตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ คือ ต้องการพบ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องอธิบายให้
ทราบว่ า
มี หน่ วยงานที่ รั บเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุ กข์ โดยตรง ซึ่ งเป็ นเสมื อนตั วแทนของรั ฐมนตรี ว่ าการ
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กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงให้ยื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไว้กับเจ้าหน้าที่
ได้เลย แต่ถ้าหากกลุ่มได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงไว้ก่อน ก็คงต้องรีบประสานเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบและรับคําสั่งที่จะดําเนินการต่อไป
๖.๓ การพิจารณากําหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้อง
๖.๓.๑ พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่ โดยพิจารณาว่า หากส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณาแล้ว ผู้ให้ข้อมูล
หรือผู้ร้องจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ เช่น เรื่องที่มีลักษณะกล่าวหาข้าราชการ แจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล หากไม่
ปกปิดชื่อและที่อยู่ ก็จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความคุ้มครอง
๖.๓.๒ กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้องจะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ ซึ่งอาจมีการกลั่นแกล้งกันได้
๖.๓.๓ กรณีผู้ ร้องระบุใ นคําร้ องให้ปกปิดชื่อ หรือไม่ประสงค์ใ ห้นําลายมือชื่อผู้ร้ อ งไป
เปิดเผย จะต้องคุ้มครองผู้ร้อง เพราะหน่วยงานผู้ถูกร้องอาจทราบได้และทําให้ผู้ร้องจะได้รับความเดือดร้อน
๖.๓.๔ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือกระทบสิทธิของผู้ร้องโดยตรง ซึ่งผู้ร้องไม่
ประสงค์ให้เปิดเผยเรื่อง แต่การดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จําเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูล ผู้ร้องให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นไม่สามารถดําเนินการได้ ก็ต้องขออนุญาตจากผู้ร้องก่อนและแจ้งให้หน่วยงานให้ความคุ้มครอง
ผู้ร้อง
๖.๔ หลักการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาเพื่อคัดแยกและ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรื่องร้องเรียน
๖.๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องจะต้องอ่านและวิเคราะห์ว่า มีประเด็นอะไรบ้าง มีบุคคลและมี
หน่วยงานใดเกี่ยวข้อง มีการกําหนดเวลาชั้นความเร็ว (ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด) มีความสําคัญหรือชั้นความลับ
(ลับ ลับมาก ลับที่สุด) หรือไม่ เพื่อนําไปสู่การพิจารณา
๖.๔.๒ พิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ว่าเป็นเรื่องประเภทใด และควรมอบหมายบุคคล
และเจ้าหน้าที่คนใดดําเนินการ โดยพิจารณาจาก
(๑) เรื่องไม่ซับซ้อน เช่น เรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เช่น ขอไฟฟ้า
(๒) เรื่องที่ซับซ้อนต้องใช้การวิเคราะห์และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
(๒.๑) การของบประมาณ ขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ที่ดินทํากิน ที่
อยู่อาศัย การขอสัญชาติ
(๒.๒) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน กรณีต้อง
ดําเนินงานแล้วมีผลกระทบต่อบุคคล/ประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนถึงขั้นต้องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
(๒.๓) ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ พฤติ ก รรมเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ระพฤติ ต น
ไม่เหมาะสม
(๒.๔) ปัญหาหนี้นอกระบบ
(๓) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เป็นเรื่องที่ต้องใช้การวิเคราะห์แต่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ได้แก่ การได้รับความเดือดร้อนจาก
(๓.๑) การทํานิติกรรม/สัญญา/ข้อตกลง
(๓.๒) การกู้ยืม/ถูกหลอกลวง/ข่มเหงรังแก
(๔) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต้องใช้เวลาในการดําเนินการมากและต้อง ลง
ตรวจพื้นที่หาข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่ประกอบการพิจารณา มีลักษณะเดียวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย แต่มี
ขั้นตอนวิธีและใช้เวลาในการดําเนินการมากกว่า ต้องใช้หลักกฎหมายในการพิจารณาได้แก่
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(๔.๑) ข้อพิพาทต่างๆ
(๔.๒) การขอคําปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
(๔.๓) การขอกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์
การพิจารณาเรื่องว่าเป็นประเภทใด มองในภาพรวมถึงชั้นความเร็ว ความลับและ
สาระแล้ว จะต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าหน้าที่จะมอบให้ดําเนินการด้วย โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความ
ละเอียดอ่อนในส่วนลึกในใจของผู้ร้อง เช่น กรณีประสบปัญหาชี้ชะตาความเป็นอยู่และความอยู่รอด โดยมีเวลา
เร่งด่วนกําหนดบังคับ ความรู้สึกที่ต้องการความเข้าใจ ความห่วงใย ความเอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว
ซึ่งพิจารณาวิเคราะห์ได้จากสาระในหนังสือของผู้ร้อง ผู้จ่ายงานต้องวิเคราะห์ว่า เจ้าหน้าที่คนใดมีความเหมาะสมที่
จะดําเนินการในเรื่องประเภทนี้มากที่สุด เมื่อประสานผู้ร้องแล้วผู้ร้องรู้สึกสบายใจ ยินดีร่วมมือในการให้ข้อมูลและ
ดําเนินการต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจและกระทําในสิ่งที่ตั้งใจแฝงไว้ในสาระ
หนังสือร้องเรียน อาทิเช่น จะฆ่าตัวตาย หรือร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ในภายหลัง
๖.๕ เทคนิคการประสานงานกับผู้ร้อง
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (๒๕๕๒:๑๕) กล่าวถึง เทคนิคการ
ประสานงานกับผู้ร้องไว้ ดังนี้
๖.๕.๑ คุณสมบัติของผู้เจรจา
(๑) ควรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น กฎหมายทั่วไป นโยบายของ
รัฐบาล และได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับการดําเนินงานร้องเรียน เช่น โครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชน
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความเป็นกันเอง และแสดงออกให้
ผู้รอ้ งเห็นว่า เจ้าหน้าที่เป็นพวกเดียวกันกับผู้ร้อง
(๓) มีความจริงใจในการให้บริการด้วยหัวใจ สร้างความรู้สึกว่า ผู้ร้องเป็นญาติ
มิตรของเจ้าหน้าที่เอง
(๔) มีความเห็นอกเห็นใจผู้ร้อง เห็นว่าปัญหาของผู้ร้องเป็นเสมือนปัญหาของตนเอง
และคิดว่าหากเจ้าหน้าที่ต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกับผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ก็ต้องขอความช่วยเหลือเหมือนกับผู้ร้อง
(๕) สํานึก และตระหนักถึงหน้าที่ว่า เราปฏิบัติงานในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้ร้องจึงต้องมีความอดทน อดกลั้น ระมัดระวังในการเจรจากับผู้ร้อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่พึ่ง เป็น
ความหวังของผู้ร้อง และสมัครใจมาทําหน้าที่นี้เอง ไม่มีผู้ใดบังคับเจ้าหน้าที่
(๖) ควรมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ทุกภูมิภาค เช่น ภาษาอีสาน
เหนือ ใต้ เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ร้องและทําให้ผู้ร้องรู้สึกอบอุ่น เนื่องจากได้พบปะพูดคุยกับคนบ้าน
เดียวกัน ไม่รู้สึกอ้างว้างหรือหวาดระแวง และควรมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาสากลไว้เจรจากับผู้ร้องที่เป็น
ชาวต่างชาติ
๖.๕.๒ เทคนิคในการเจรจา
(๑) กรณีผู้ร้องทั่วไป
(๑.๑) กรณีที่เป็นผู้ร้องรายเดิม ก่อนการเจรจาให้ศึกษาข้อมูลลักษณะนิสัยของ
ผู้ร้อง เพื่อใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเจรจากับผู้ร้อง เช่น ผู้ร้องมีอารมณ์รุนแรงก็พยายามชวนพูดคุยเรื่องอื่นๆ ก่อน
จนกระทั่งผู้ร้องรู้สึกผ่อนคลายหรืออารมณ์ดีขึ้น จึงเจรจาประเด็นข้อร้องเรียน รวมทั้งศึกษาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของผู้ร้องก่อนว่า อยู่ระหว่างขั้นตอนใด หากยังไม่มีข้อยุติให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นเพื่อ
ติดตามความคืบหน้า และนําผลไปแจ้งผู้ร้องเพื่อบรรเทาสถานการณ์ ความตึงเครียด และเป็นการแสดงให้ผู้ร้องเห็นว่า
เรามีความเอาใจใส่ในเรื่องของผู้ร้องเป็นอย่างดี
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(๑.๒) จัดเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในการเจรจากับผู้ร้อง เช่น หากผู้ร้องพูดภาษา
ท้องถิ่นใดก็ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาถิ่นนั้นเป็นผู้ร่วมเจรจาเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร และเพื่อสร้างความ
อบอุ่น เป็นกันเอง หากผู้ร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องกฎหมายควรมอบให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นผู้ร่วม
เจรจา หากผู้ร้องมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว หรือไม่ยอมรับฟังเหตุผล ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ใน
การเจรจากับผู้ร้องและมีความใจเย็นเข้าร่วมเจรจากับผู้ร้อง
(๑.๓) สอบถาม และวิเคราะห์ว่า ผู้ร้องต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องใด
อยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการให้ได้หรือไม่ หากไม่สามารถดําเนินการให้ได้ควรพยายามหาทางช่วยเหลือผู้ร้องอย่าง
เต็มที่แล้วและสอบถามเพิ่มเติมว่า ต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ หรือไม่
(๑.๔) ไม่ควรให้ความหวังกับผู้ร้องในเรื่องที่ไม่สามารถดําเนินการให้ได้หรืออยู่
นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน แต่ควรพูดให้กําลังใจและแนะนําว่ายังมีทางออกหรือทางแก้ไขปัญหาอยู่ ขอให้ผู้
ร้องอย่าท้อแท้หรือสิ้นหวัง
(๒) กรณีผู้ร้องที่มีปัญหา เช่น นิสัยก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ไม่รับฟังคําชี้แจง
สภาพจิตไม่ปกติ ควรดําเนินการดังนี้
(๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้เจรจากับผู้ร้องต้องมีความอดทน อดกลั้น รับฟัง ใจเย็น และ
ควรขอให้เพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วมเจรจาด้วยเพื่อช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้ร้อง
(๒.๒)สังเกตบุคลิกลักษณะของผู้ร้อง เพื่อคัดเลือกระดับของผู้เจรจากับจัดหา
ผู้เจรจาที่เหมาะสม เช่น ผู้ร้องมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว หรือไม่ยอมรับฟังเหตุผล ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ในการเจรจากับผู้ร้องและใจเย็นเข้าร่วมเจรจากับผู้ร้อง
(๒.๓) ปล่อยให้ผู้ร้องได้ระบายอารมณ์ เมื่อระบายแล้วยังไม่ลดความตึงเครียด บาง
กรณีอาจต้องประวิงเวลา เช่น การนําเครื่องดื่ม น้ําชา กาแฟ มาให้ผู้ร้องดื่มเพื่อให้ผู้ร้องได้ผ่อนคลายลง หรืออาจชวน
พูดคุยเรื่องอื่นๆ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและเพื่อประมวลข้อมูลในส่วนของผู้ร้องกับเพื่อให้มีความเป็นกันเองมากขึ้น
(๒.๔) พยายามเข้าถึงจิตใจของผู้ร้องว่า กําลังได้รับความเดือดร้อนจึงมี
ความเครียดและควรพูดคุยอย่างเป็นกันเอง อย่าให้มีช่องว่างระหว่างผู้ร้องกับเจ้าหน้าที่
(๒.๕)ช่วยกันเจรจาเป็นทีมเพื่อร่วมกันชี้แจง เกลี้ยกล่อม โน้มน้าวผู้ร้อง
เนื่องจากบางครั้งหากมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวอาจไม่สามารถเกลี้ยกล่อมผู้ร้องได้
(๒.๖) กรณีที่ผู้ร้องมีสภาพจิตไม่ปกติหรืออารมณ์แปรปรวนรุนแรง
อาจ
โทรศัพท์คุยกับครอบครัวของผู้ร้องเพื่อสอบถามข้อมูลของผู้ร้อง หรือคําขอปรึกษา หรือเพื่อให้ครอบครัวของ
ผู้ร้องช่วยเจรจากับผู้ร้องโดยตรง
(๒.๗) หากไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขตามความประสงค์ ข องผู้ ร้ อ งได้
ไม่ควรแนะนําให้ผู้ร้องเปลี่ยนไปร้องเรียนในประเด็นอื่นซึ่งก็มีแนวโน้มที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เช่นกัน เพราะจะเป็น
การสร้างความหวังให้กับผู้ร้อง ซึ่งหากไม่สามารถช่วยเหลือได้อีกจะยิ่งทําให้เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การ
เจรจากับผู้ร้องยากยิ่งขึ้น
(๒.๘) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเจรจากับผู้ร้องโดยตรง เพื่อเร่งรัดการ
แก้ไขปัญหาและให้ผู้ร้องได้เจรจากับผู้รับผิดชอบโดยตรง และเป็นการแสดงให้ผู้ร้องเห็นว่า เรามีความตั้งใจที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ร้อง
(๒.๙) กรณีผู้ร้องไม่ยอมกลับอาจปล่อยให้เหนื่อยล้าไปเอง หรืออาจพิจารณา
แนวทางช่วยเหลือด้านอื่นที่จะสามารถทําได้ เช่น ประสานขอความช่วยเหลือด้านที่พักจากมูลนิธิ ช่วยเหลือ
ค่ารถกลับบ้าน หากมีความจําเป็นให้ตํารวจเชิญตัวออก (เป็นทางเลือกสุดท้าย)
(๒.๑๐) กรณีผู้ร้องขู่ว่าจะทําร้ายตนเองให้ยึดถือหลักการ “กันไว้ดีกว่าแก้” ด้วย
การปลีกตัวออกมา จากนั้นประสานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่อไป
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๖.๖ แนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติทันทีและรวดเร็ว
๖.๖.๑ การประสานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการ
หาข้อมูลก่อนดําเนินการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เนื่องจากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องเมื่อได้รับข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานแล้ว อาจยุติเรื่องได้ทันที
๖.๖.๒ การประสานกับหน่วยงานเป็นหนังสือ เช่น การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
หน่วยงานโดยอาจเป็นหนังสือประทับตรา หรือเป็นหนังสือลงนาม ทั้งนี้ อาจอ้างมติคณะรัฐมนตรีแนบไปพร้อมกับ
หนังสือเพื่อขอให้หน่วยงานเร่งรัดผลการพิจารณาและรายงานผลให้ทราบภายในระยะเวลา ที่กําหนด โดยอาจ
ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นรายเรื่องหรือทําเป็นบัญชีก็ได้ส่วนการส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานอิสระนั้น
เนื่องจากองค์กรอิสระต่างๆ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่างๆ โดยอิสระ ดังนั้น ในการ
พิจารณาส่งเรื่องจึงมักเป็นการส่งเรื่องไปเพื่อให้หน่วยงานรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และแจ้งให้
ผู้ร้องทราบการดําเนินการ ซึ่งหากผู้ร้องติดตามเรื่องก็ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องติดตามเรื่องยังหน่วยงานนั้นๆ โดยตรงต่อไป
๖.๖.๓ การประสานหน่ ว ยงานโดยการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์
ซึ่งในการดําเนินการนั้นจะทําเป็นหนังสือเพื่อเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้อง/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เข้าร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา โดยในหนังสือจะกําหนดวัน เวลา สถานที่ (อาจขอให้หน่วยงานในพื้นที่เป็น
ผู้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม) พร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอีกทางหนึ่งด้วย
๖.๖.๔ ข้อแนะนําอื่นๆ
(๑) ปัญหาในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการประสานงานในครั้งแรกมัก
ประสบปัญหา เช่น ไม่ทราบว่าจะประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท่านใด หากปรากฏว่าหน่วยงานที่เรากําลัง
ประสานอยู่นั้น มีเจ้าหน้าที่ที่เราอาจรู้จักหรือได้เคยประสานในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อื่นๆ ก็อาจขอรับคําแนะนํา
และความช่วยเหลือ เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรงต่อไป
(๒) ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานครั้งแรก หากเป็นหมายเลข
โทรศัพท์กลางและมักประสบปัญหาว่า มีการโอนสายให้กับส่วนงานภายในหน่วยงานนั้นๆ กว่าจะติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงก็อาจทําให้เสียเวลามาก ดังนั้น ในการประสานให้เราสอบถามว่า เราสามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ท่านใดเพื่อประสานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว แต่ไม่รายงานผลการ
พิจารณามาในระยะเวลาอันสมควร อาจแก้ไขปัญหาโดยวิธีประสานกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หรือส่งหนังสือ
ประทับตราเร่งรัดขอทราบผลและหากหน่วยงานยังไม่แจ้งผลการพิจารณาอีก อาจทําบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อให้
พิจารณาสั่งการ
(๔) ปัญหาความล่าช้าในการตามเรื่อง เช่น เรื่องที่ส่งให้จังหวัดพิจารณาและ
ปรากฏว่า จังหวัดส่งต่อไปยังอําเภอ และอําเภอนั้นส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อไปยังตําบล/ท้องถิ่น ซึ่งกว่าที่
ตํ า บล/ท้ อ งถิ่ น จะรายงานมายั ง จั ง หวั ด ก็ ใ ช้ ร ะยะเวลาหลายวั น อาจทํ า ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการดํ า เนิ น การ
เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในกรณีนี้ให้สอบถามไปยังจังหวัดฯ โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่า
ดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หากจังหวัดส่งเรื่องให้หน่วยงานในพื้นที่ให้สอบถามว่า ส่งไปที่หน่วยงานใด (เลขที่
หนังสือ ลงวันที่) และสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามผลการดําเนินการต่อไป
๖.๗ เทคนิคในการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ
๖.๗.๑ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ต้องมีการติดตาม
(๑) เรื่องที่อยู่ในความคาดหวังของผู้ร้องว่า ปัญหาจะได้รับการแก้ไข ซึ่งมักจะมีการ
ติดตามเร่งรัดขอทราบผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่นับแต่วันยื่นคําร้องอย่างต่อเนื่อง
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(๒) เรื่องที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสําคัญหรือมอบหมายให้ดําเนินการเป็นกรณี
เร่งด่วน
(๓) เรื่องที่ต้องติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนด (๓๐ วัน)
(๔) เรื่องที่หน่วยงานได้รายงานผลการพิจารณาให้ทราบแล้ว หากแต่ยังมี
ข้อเคลือบแคลงหรือเห็นว่า ยังมีการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือผู้ร้องยังโต้แย้งผลการพิจารณาของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๖.๗.๒ วิธีการ/ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ
การติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ทุ ก ช่ อ งทางต่ า งๆ
ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
(๑) การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ควรดําเนินการในทุกกรณีที่มี
การติดตามขอทราบผลจากผู้ร้องหรือติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อขอทราบความคืบหน้า ปัญหาหรือ
อุปสรรคในการดําเนินการเพื่อตอบชี้แจงผู้ร้องทราบได้ในเบื้องต้น หรือในบางกรณีอาจสามารถยุติเรื่องได้เลย การ
ติดตามในครั้งแรกอาจไม่ทราบว่า จะประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท่านใด หากปรากฏว่า หน่วยงานที่เรากําลัง
ประสานอยู่นั้นมีเจ้าหน้าที่ที่เราอาจรู้จักหรือได้เคยประสานในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อื่นๆ ก็อาจขอรับคําแนะนํา
และความช่วยเหลือเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรงต่อไป หากไม่ทราบว่าจะติดตาม
จากผู้ใด ควรใช้วิธีโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่หน้าห้องของผู้บริหารหน่วยงานนั้น แล้วแจ้งความประสงค์ขอทราบผล
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
(๒) การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยทําเป็นหนังสือ กรณีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รายงานผลการพิจารณาให้ทราบ ให้ดําเนินการโดยทําเป็นหนังสือประทับตรา โดยแบ่งการ
ดําเนินการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออกเป็นเป็นระยะๆ ดังนี้
(๒.๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน
(๒.๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือน
ครั้งที่ ๑
(๒.๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือน
ครั้งที่ ๒
(๓) การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยมีหนังสือเชิญประชุมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติ เช่น การร้องเรียนเชิงนโยบาย ปัญหา
กลุ่มองค์กร หรือเรื่องที่เป็นข่าวและอยู่ในความสนใจของประชาชน
(๔) การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยลงพื้นที่เพื่อทราบปัญหาและเป็นการ
กระตุ้นหน่วยงานให้เร่งรัดการดําเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
เนื่องจากบางครั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เมื่อโทรศัพท์หรือมีหนังสือไปติดตามเรื่องก็จะ
รายงานว่า อยู่ระหว่างการดําเนินการ หรือบางครั้งมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เช่น หน่วยงานรายงานว่า ได้
ประสานกับผู้ร้องเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว หรือผู้ร้องไม่ติดใจร้องเรียนอีกต่อไปแต่เมื่อเวลา
ผ่านไปไม่นาน ผู้ร้องก็มาติดตามเรื่องพร้อมทั้งแจ้งว่า ไม่เคยได้รับการติดต่อจากหน่วยงานดังกล่าวเลย หรือเคย
ได้รับการติดต่อแต่ปัญหาการร้องเรียนยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ได้
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๖.๘ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศู น ย์ ดํ า รงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํ า นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ สป.
นําระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) มาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เพื่อช่วยให้การดําเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ใ นโปรแกรมบริ ห ารเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การบันทึกข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระทําโดยผู้ใช้ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจําเขต
ตรวจราชการ ซึ่งจะทําการบันทึกข้อมูลช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ รายละเอียดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๒ การบันทึกความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน
กระทําโดยผู้ใช้ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจํา
เขตตรวจราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจําจังหวัด ซึ่งจะทําการรายงาน
ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงานตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในความรับผิดชอบของตน
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์/ผลการดําเนินงาน
กระทําโดยผู้ใช้ประเภทผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผู้ใช้ประเภทส่วน
ราชการภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะทําการดูรายละเอียดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ยกเว้น
รายละเอียดของผู้ร้องทุกข์ รวมไปถึงดูรายงานความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงานตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ในความรับผิดชอบของตน
๗. แนวคิดสําคัญในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๗.๑ แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (๒๕๔๖) คําว่า ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี หรือ Good
governance ตามความหมายสากล หมายถึง “ระบบ โครงสร้าง กระบวนการต่างๆ ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ สั ง ค ม ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ที่ ภ า ค ต่ า ง ๆ ข อ ง สั ง ค ม จ ะ พั ฒ น า แ ล ะ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งทําให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ ประโยชน์ ที่ ส มควรจะได้ อ ย่ า งสมดุ ล และเป็ น ธรรม โดยธรรมาภิ บ าลจากความหมายนี้ จ ะต้ อ ง
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ตัววัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง และส่วนที่ ๒หลักการของธรร
มาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีที่นํามาใช้
หลักการที่จะนําพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ประกอบด้วย
(๑) หลักการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม (Participation) เพราะการมีส่วนร่วม
ของทุ ก กลุ่ ม จะทํ า ให้ เ กิ ด การโต้ เ ถี ย งและต่ อ รอง ไปจนถึ ง การประสานผลประโยชน์ ข องทุ ก ฝ่ า ย
เพื่ อ ป้ อ งกั น การถู ก ครอบงํ า ทางการบริ ห ารโดยกลุ่ ม เพี ย งกลุ่ ม เดี ย ว ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรมได้
การมีส่วนร่วมนั้น จะนํามาซึ่งความเสมอภาค (Equity) แล้วความเสมอภาคจะนํามาซึ่งความยั่งยืน
(๒) หลั ก บริ ห ารอย่ า งโปร่ ง ใส (Transparency) ความโปร่ ง ใสในกระบวนการพื้ น ฐาน
หมายความว่ า โปร่ ง ใสที่ จ ะให้ เ กิ ด ผลสาระอั น เป็ น เป้ า หมาย คื อ ทุ ก กลุ่ ม ได้ ผ ลประโยชน์ ที่ ค วรได้ ฉะนั้ น
กระบวนการที่ไม่ปกปิดตั้งแต่เริ่ม มีกติกาแน่นอน มีความชัดเจน (Predictability) มีความแน่นอน (Certainty)
ก็จะไม่เพิ่มต้นทุนให้เกิดขึ้น
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(๓) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ต้ อ งสามารถชี้ ตั ว ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้
มาจากภาษาอังกฤษว่า Account ที่แปลว่า บัญชี บัญชีต้องมีสินทรัพย์ หนี้สินที่ต้องสมดุลกันทุกบรรทัด จะขาดไปหนึ่ง
สตางค์ไม่ได้ เหมือนกับการบริหารจัดการที่ดี ที่ต้องตรวจสอบได้ ทีละขั้นตอน ต้องหาตัวคนที่รับผิดชอบได้
(๔) ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง (Infertility) ตรงกับธรรมะข้อสุดท้ายในทศพิธราชธรรม คือ
คําว่า อวิโรธนะ หมายถึง ไม่คลาดธรรม ซึ่งมีความหมายที่กว้างและลึกกว่าคําว่า ซื่อสัตย์ เพราะความซื่อสัตย์เป็น
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของแต่ ล ะบุ ค คล แต่ อ วิ โ รธนะหรื อ ความยึ ด มั่ น ในหลั ก ของความถู ก ต้ อ ง หมายถึ ง
ไม่ยอมให้สิ่งที่ผิดเกิดขึ้น แม้ว่าสิ่งที่ผิดนั้นไม่ใช่ตัวเองกระทําก็ตาม
ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (๒๕๔๓: ๘-๙) กล่าวถึง กลยุทธ์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ ดี ว่ า การกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ข องภาครั ฐ ในการสร้ า งระบบการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
ให้เกิดขึ้น โดยต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการทํางานของหน่วยงานและกลไกบริหาร
ภาครัฐ ให้เป็นกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมที่โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
สมรรถนะสูงในการนําบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน มุ่งเน้นการเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และวิธีการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ถือประโยชน์เป็นจุดหมายในการทํางาน และสามารถร่วมทํางานกับประชาชนและ
ภาคเอกชนได้อย่างราบรื่น
สรุ ป การบริ ห ารจั ด การที่ ดี หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คม มี ค วามโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งาน สามารถตรวจสอบได้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน
และยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๗.๒ แนวคิดการบริหารเวลา
กุ ล ภา วั ฒ นวิ สุ ท ธิ์ (๒๕๓๗) กล่ า วว่ า การบริ ห ารเวลา หมายถึ ง ความสามารถ
ในการแยกแยะลําดับความสําคัญ หรือความจําเป็นก่อนหลังของงาน และดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี อย่าง
ได้ผลน่าพอใจ ตามเป้าหมายที่ระบุภายในเวลาที่กําหนดไว้
การบริหารเวลา (Hobb, ๑๙๘๗ อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์,
๒๕๓๗: ๗) คือ การกระทําที่มุ่งจะควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา การที่เรารู้และเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้น
บ้าง ทําให้สามารถจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังและควบคุมการปฏิบัติได้
ชัชวาล อยู่ค งศั กดิ์ (๒๕๓๘) กล่าวว่ า การบริ หารเวลา หมายถึง การจัดการกับเวลา
ใช้เวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดที่สุด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการวางแผนการใช้เวลาให้เหมาะสม ปรับ
แผนการใช้เวลาตามสมควรกับสถานการณ์ ปรับตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ค้นหาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ฝึกฝน
การบริ ห ารเวลา และนํ า เทคนิ ค การประหยั ด เวลามาใช้ เ พื่ อ ความสํ า เร็ จ ของผลงานและความสมบู ร ณ์
ของชีวิต
จีระพั นธุ์ พูล พั ฒน์ (๒๕๓๓:
๑๑๘-๑๒๐) กล่าวว่ า วิ ธีก ารบริห ารเวลาที่ ดี คื อ
จัดระบบงาน วางแผนในการทํางาน กําหนดจุดมุ่งหมาย พิจารณาความสําคัญ ความเร่งด่วน โดยถามตัวเองว่าถ้า
ไม่ทําตามจุดมุ่งหมาย จะเกิดอะไรขึ้น
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (๒๕๓๘) ได้กล่าวถึงวิธีการบริหารเวลาไว้ดังนี้
วิธีที่ ๑ การกําหนดความสําคัญ เป็นการพิจารณาภารกิจต่างๆ ที่จะต้องทําว่า อะไรมี
ความสําคัญมากน้อยอย่างไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อะไร จากนั้นจึงตัดสินใจว่างานใดควรทําก่อน และงานใด
ควรทําทีหลัง วิธีการพิจารณาความสําคัญก่อนหลังนี้ อาจใช้วิธี A-B-C Strategy ซึ่งจะต้องระบุงานหรือกิจกรรมที่
จะต้องทําทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ จากนั้นก็พิจารณาความสําคัญของกิจกรรมนั้นเป็น A,B หรือ C โดยมี
ความหมายดังนี้
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A = มีความสําคัญมากต้องทําก่อน
B = มีความสําคัญเช่นกัน ถ้ามีเวลาก็ควรทํา
C = ถ้าไม่ทําขณะนี้คงไม่เป็นไร เมื่อทําอย่างอื่นเสร็จจึงค่อยทําก็ได้
ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า หนดความสํ า คั ญ ของงานหรื อ กิ จ กรรมแล้ ว แต่ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถ
ทํ า ให้ เ สร็ จ ตามกํ า หนดได้ อาจมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งประเมิ น ความสํ า คั ญ ของงานใหม่ มอบหมายงานให้ ผู้ อื่ น
ซึ่งรู้ความสําคัญของงานเช่นเดียวกัน ปรับเวลาการทํางานใหม่หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
วิธีที่ ๒ การวางแผนภายหลังการพิจารณาความสําคัญของงานหรือกิจกรรมที่ต้องกระทํา
ก่อนหลังแล้ว จะต้องมีการวางแผนที่จะปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) ลําดับงานที่จะทํา หมายถึง การพิจารณางานที่มีความสําคัญทั้งหมดก่อนว่าจะทํางาน
ใดก่อนและหลัง
(๒) ยึดหลัก 4 W (The Who, What, Where, and When) หมายถึง การระบุลําดับงาน
ที่ จ ะทํ า ให้ ชั ด เจน เช่ น ถ้ า จะต้ อ งเข้ า ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาผลงานของหน่ ว ยงาน ก็ ต้ อ งรู้ ว่ า ประชุ ม กั บ ใคร
เรื่องอะไร ที่ไหน เวลาอะไร เป็นต้น
(๓) ทรั พยากรทางการบริ หารที่ ต้องการ หมายถึง การระบุท รั พยากรทางการบริห าร
อั น ได้ แ ก่ คน เงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ต้ อ งการในการทํ า งานตามแผน เช่ น ใช้ ค นกี่ ค น ใช้ เ งิ น กี่ บ าท
ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรบ้าง เป็นต้น
(๔) การติ ด ตามผล หมายถึ ง การพิ จ ารณาวิ ธี ก ารติ ด ตามผลเพื่ อ จะได้ ท ราบว่ า งาน
ที่กําหนดไว้ตามแผนนั้น งานใดมีปัญหาหรือมีความก้าวหน้าอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับแผนในการทํางานได้
วิธีการติดตามผลอาจได้แก่ การดูรายงานการประชุม การสังเกต และการสัมภาษณ์ วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
(๕) แผนสํารอง หมายถึง การพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการ
ดําเนินงานตามแผน แล้วกําหนดเป็นแผนสํารองไว้ แผนสํารองนี้มีประโยชน์มากในการดําเนินงาน เพราะเป็นการ
เตรียมพร้อมจะรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
การวางแผนนั้นจะต้องเขียนใส่ตารางแผนงานหรือแผนการปฏิ บัติ เพื่อให้ ง่ายต่อการ
ทบทวน การเตือนความจํา หรือจนกระทั้งการปรับปรุงแผนและการมอบหมายงานให้คนอื่นทํา
วิธีที่ ๓ การปฏิ บั ติ ต ามตารางเวลาที่ กํ า หนด หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามตาราง
การทํ า งานที่ กํ า หนดไว้ ใ นแผนซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ จ ะต้ อ งรู้ จั ก ใช้ คํ า ว่ า “ไม่ ” หรื อ รู้ จั ก การปฏิ เ สธงานที่ ไ ม่ มี
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่สําคัญ
สรุป การบริหารเวลา หมายถึง การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่ โดยมีการวางแผน จัดระบบระเบียบการใช้เวลา และจัดลําดับความสําคัญของงานตามความ
เร่งด่วนอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
๗.๓ แนวคิดการประสานงาน
ภิญโญ สาธร (๒๕๑๙: ๘๓) การประสานงานเป็นกระบวนการสัมพันธ์วัสดุและทรัพยากร
อื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
พนัส หันนาดินทร์ (๒๕๑๓: ๒๘) จุดหมายสําคัญของการประสานงานคือ ความต้องการที่
จะประสานงานหรือผนึกความพยายามและการกระทําต่างๆ เพื่อให้งานของหน่วยงานดําเนินไปโดยสอดคล้อง
ต้องกันและไปในทางเดียวกัน
กมล อดุลพันธ์ และคณะ (๒๕๒๑: ๒๙๐-๒๙๔) กล่าวว่า การประสานงานมีลักษณะ
สําคัญ ๓ ประการคือ
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(๑) การกําหนดแผนการหรือโครงการสําหรับทุกคนในหน่วยงานขึ้นก่อน
(๒) ให้ทุกคนรู้และเข้าใจแผนการหรือโครงการทั้งหมด หรือบางส่วนที่จําเป็น
(๓) ให้ทุกคนเต็มใจรับงานส่วนที่ตนได้รับมอบหมายให้ทําจริงๆ
สุภรณ์ ศรีพหล และคณะ (๒๕๒๓: ๑๔๒) การประสานงานจะสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
๔ ประการคือ
(๑) เงื่อนไขทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่บุคคลทํางานร่วมกันย่อมมีการปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันและกัน
(๒) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม หมายถึ ง การพบปะกั น เพื่ อ กิ จ กรรมทางสั ง คมไม่ ว่ า
จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัว
(๓) กิ จ กรรมทางการจั ด การ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการดํ า เนิ น งานซึ่ ง ได้ แ ก่
การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ
(๔) ลําดับขั้นของการบังคับบัญชา คือ ลักษณะขององค์การจะต้องมีสายและลําดับขั้นของ
การบังคับบัญชา การที่หน่วยงานรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือประชุมร่วมกัน ทําให้เกิดการประสานงานขึ้น
สรุป การประสานงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ โดยมีการจัดระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๗.๔ แนวคิดการรายงาน
วิจิตร ศรีสอ้าน และคณะ (๒๕๒๓: ๔๑) การรายงาน หมายถึง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหน้าของกิจการอย่าง
สม่ําเสมอ
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (๒๕๒๒: ๓๗) การรายงาน นอกจากเสนอผู้บังคับบัญชาแล้วต้อง
เสนอไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง เบื้ อ งบนและเบื้ อ งล่ า งให้ ท ราบ คื อ เป็ น การรายงานให้ ท ราบ
ทั้ ง ผู้ ร่ ว มงานและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ สะดวกในการประสานงาน เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร่ ว มกั น
และเป็นการบํารุงขวัญไปในตัว การเสนอรายงานต้องมีการบันทึกการประเมินผลและตรวจสอบเป็นระยะๆ จึงจะ
ทํางานได้ถูกต้อง
ภิญโญ สาธร (๒๕๑๙: ๘๐-๘๑) กล่าวว่า การรายงานแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) การเสนอตามแบบ คือ การรายงานเบื้องบนทางราบและลงล่าง
(๒) การเสนอนอกแบบ คือ การเสนอรายงานที่อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว ความสนิทสนมในทาง
สั ง คมของผู้ เ สนอและผู้ รั บ โดยไม่ ยึ ด ระเบี ย บแบบแผนแต่ ยึ ด เป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ส่ ว นตั ว
ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ที่ ตั้ ง ดั ง นั้ น การรายงานจึ ง เป็ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ระหว่ า ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการต่างๆ ทั้งในและนอกแบบ ทั้งทางวาจา
และลายลักษณ์อักษร
สรุป การรายงาน หมายถึง การชี้แจง การบอกให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน การแจ้งผล
การดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งการประเมินผลในขั้นสุดท้ายด้วย
๗.๕ แนวคิด Service Mind
http://tu-r-sa.blogspot.com การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี หรือคําว่า “Service Mind”
ต้องนําเอาคําว่า “Service” มาเป็นปรัชญา โดยแยกอักษรของ คําว่า “Service” ออกเป็นความหมายดังนี้
S = Smile แปลว่า ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm แปลว่า ความกระตือรือร้น
R = rapidness แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value แปลว่า มีคุณค่า
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I = impression แปลว่า ความประทับใจ
C = courtesy แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์
สําหรับคําว่า “Mind” ก็ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
M = make believe แปลว่า มีความเชื่อ
I = insist แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate แปลว่า การให้ความสําคัญ
D = devote แปลว่า อุทิศตน
คําว่า Service Mind นั้น ได้มีการพูดกันมาหลายปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หากจะพิจารณาตามตัวอักษรรวมแล้ว คําว่า “Service” แปลว่า การบริการ คําว่า “Mind” แปลว่า “จิตใจ”
รวมคําแล้วแปลว่า “มีจิตใจในการให้บริการ” ซึ่งพอสรุปได้ว่า การบริการที่ดี ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจในการ
ให้บริการ คือ ต้องมีจิตใจหรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ การทํางานโดยมีใจรักจะแสดงออกมา ทางกาย
โดยการทํางานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ไม่ขึ้นเสียงกับ
ประชาชนหรือผู้มารับบริการ คําว่า Service Mind มีความหมายทางกว้าง อาจหมายถึง การบริการที่ดแี ก่ลูกค้า
หรือการทําให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้น การให้บริการอย่างดี
นั้นมักจะได้ความสําคัญกับแนวทางในการให้บริการสองแนวทาง ดังนี้
ประการแรก คือ ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ หรือเห็นว่าลูกค้าต้องได้รับการเอาอกเอาใจถือว่า
ถูกต้องและเป็นหนึ่งเสมอ หากต้องการให้บริการที่ดีต้องให้ความสะดวก ใช้วาจาไพเราะ ให้คําแนะนําด้วยการยก
ย่องลูกค้าตลอดเวลา
ประการที่สอง คือ ต้องให้เกียรติลูกค้า ต้องไม่เป็นการบังคับขู่เข็ญให้ลูกค้า มีความพึง
พอใจ เกิดความเชื่อถือจากพฤติกรรมของเราผู้ให้บริการ แล้วกลับมาใช้บริการของเราอีก การบริการที่ดีและมุ่ง
ไปสู่ความเป็นเลิศ ถือว่า ลูกค้าเป็นคนพิเศษ
www.npu.ac.th การมีหัวใจบริการ (Service Mind) หมายถึง การอํานวยความสะดวก
การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุน การเร่งรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อ
การให้บริการคนอื่น รวมทั้งการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ
องค์ประกอบที่สําคัญของการมีหัวใจบริการ คือ
(๑) การจัดบรรยากาศ สถานที่ทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทํางานให้สะอาด เรียบร้อย
บรรยากาศร่มเย็น มีสถานที่พักผ่อนหรือที่พักรอ
(๒) การยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือ ความรู้สึก ความ
เต็มใจ และความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ “เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการจะทําหน้าที่ให้
ดีที่สดุ ให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการกลับไป” ความรู้สึกนี้จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏ ในใบหน้า และกิริยา
ท่าทางของผู้ให้บริการ คือ การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใส จึงถือว่าเป็นบันไดขั้นสําคัญ
ที่จะนําไปสู่ผลความสําเร็จขององค์กร อย่าลืมว่า การยิ้ม คือ การเปิดหัวใจการ ให้บริการที่ดี
(๓) ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทาย
ผู้มาติดต่อด้วยการซักถามด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร อย่าปล่อยให้ผู้มาติดต่อถาม
ก่อน เมื่อรับงานแล้วต้องทําให้สําเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก เมื่อผู้มาติดต่อมาที่เดียวหรือแห่งเดียวสามารถ
ประสานได้ทุกจุด การประสานการช่วยเหลือจึงต้องรวดเร็ว บางเรื่องควรวันเดียวทํางานเสร็จ หรือ ๕ นาที เสร็จ
เป็นต้น ความรวดเร็วและความเต็มใจถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการให้บริการ ถ้าหากไม่สามารถทําได้รวดเร็วด้วย
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ข้อระเบียบ หรือขั้นตอนใดก็ตาม ก็ต้องชี้แจงด้วยถ้อยคํา หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะช่วยเหลือ
จริงๆ แต่ไม่สามารถทําได้ เพราะมีข้อขัดข้อง หรือความจําเป็นตามระเบียบ
(๔) การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับ หรือ
การรับโทรศัพท์ ด้วยน้ําเสียงและภาษาที่ให้ความหวัง ให้กําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไม่ว่าจะเป็น
การปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ําใจการบริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจ
ที่มุ่งบริการจะต้องมาก่อน แล้วแสดงออกทางวาจา
(๕) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการเขามุ่งหวังที่จะ
ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการ ไม่
รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับบริการ
อย่างเต็มที่
(๖) การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีหมายถึงเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการ เช่น การ
ติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบเพื่อช่วยให้บริการ คือ การสร้าง น้ําใจให้บริการให้
เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงแต่เป็นเรื่องของทุกคนต้อง ช่วยกันทําหน้าที่ให้บริการ
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี เช่น Website ต่าง ๆ ที่จะช่วยอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูล ข่าวสารจะช่วยเสริม
การให้บริการเป็นไปด้วยดี
(๗) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ การบริการ
ควรมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วงๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับ
ว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข ส่วนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกําหนดมาตรฐานการให้บริการว่าจะ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างไร เช่น งานจะเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง หรือภายใน ๑ วัน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะทํางาน
ด้านบริการได้ดี ต้องมีหัวใจการให้บริการ เพราะทําให้ผู้อื่นมีสุขและ ตนเองก็เกิดสุขด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
อาชีพของท่าน รวมถึงองค์กร ภาพลักษณ์รวมของหน่วยงาน
สรุป Service Mind หมายถึง การให้บริการด้วยไมตรีจิตที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจใส่และ
กระตือรือร้นที่จะให้บริการ โดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นสําคัญ
๘. ความรู้ทั่วไปสําหรับผู้ปฏิบัตงิ านเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๘.๑ ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ
www.land.co.th เอกสารสิทธิประเภทต่างๆ ได้แก่
๘.๑.๑ แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) คือใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็น
หลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.๑ อีกแล้ว) ส.ค.๑
ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของ
ราษฎรเท่านั้น ดังนั้นตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทําการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครอง
และไม่ ยึ ด ถื อ พร้ อ มส่ ง มอบให้ ผู้ รั บ โอนไปเท่ า นั้ น
ก็ ถื อ ว่ า เป็ น การโอนกั น โดยชอบแล้ ว ผู้ มี ส.ค.๑
มีสิทธินํามาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) ได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่ ๑ นํ า มาเป็ น หลั ก ฐานในการขอออกโฉนดที่ ดิ น ตามโครงการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออกให้เป็นท้องที่ไป โดยจะมีการประกาศให้
ทราบก่อนล่วงหน้า
กรณีที่ ๒ นํามาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) เฉพาะราย คือกรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ก็ให้ไปยื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการออกโฉนดที่ดิน
นี้ จะออกได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่สําหรับออกโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่านั้น
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๘.๑.๒ ใบจอง (น.ส. ๒) คือ หนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการแสดงความ
ยินยอมให้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ราษฎรที่ทางราชการได้จัดที่ดิน
ให้ทํากินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งทางราชการจะมีประกาศเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราว ๆ ในแต่ละท้องที่
และผู้ต้องการจับจองควรคอยฟังข่าวของทางราชการ
ผู้มีใบจองจะต้องเริ่มทําประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนต้องทํา
ประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองและจะต้องทําประโยชน์ให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให้ ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก เมื่อทํา
ประโยชน์ตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ก็มีสิทธินําใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก.
หรือ น.ส.๓ ข.) หรือโฉนดที่ดินได้แต่หนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือโฉนดที่ดินนั้นจะต้องตกอยู่ในบังคับห้าม
โอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
๘.๑.๓ หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข.) หมายความว่า
หนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินแล้ว
น.ส. ๓ ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็น
แผนที่รูปลอย ไม่มีการกําหนดตําแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียัง
ไม่ได้ประกาศยกเลิกอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอําเภอ หรือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ (นายอําเภอท้องที่เป็นผู้ออก)
น.ส. ๓ ก. ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกําหนดตําแหน่งที่ดิน
ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นายอําเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)
น.ส. ๓ ข. ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิก
อํานาจหน้ าที่ใ นการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออก)
๘.๑.๔ ใบไต่สวน (น.ส. ๕) คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็น
หนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได้
ใบไต่สวนไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้
ถ้ า ที่ ดิ น มี ใ บไต่ ส วนและมี ห นั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ แ สดงว่ า ที่ ดิ น นั้ น
นายอําเภอได้รับรองการทําประโยชน์แล้ว เมื่อจดทะเบียนโอนจะต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทําประโยชน์
ก่อน แล้วจึงมาจดแจ้งหลังใบไต่สวน แต่ถ้าใบไต่สวนมีแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือไม่มีหลักฐาน
ที่ดินใดๆ และเป็นที่ดินที่นายอําเภอยังไม่รับรองการทําประโยชน์ จะจดทะเบียนโอนกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นการจด
ทะเบียนโอนมรดก
๘.๑.๕ โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว" ซึ่งออกให้ตาม
กฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน
ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ เช่น มีสิทธิใช้
ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจําหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
คําเตือน
เอกสารสําคัญทั้งหมดนี้แม้จะแสดงถึงการเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นแล้ว
ก็ตาม ถ้าหากปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทําประโยชน์ในที่ดิน กล่าวคือ ถ้าเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดิน
ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ๑๐ ปี และที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ๕ ปีติดต่อกัน ที่ดิน
ดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย หรือถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครอง โดยสงบเปิดเผย โดยมี
เจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยไม่เข้าขัดขวาง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเป็นเวลา ๑๐ ปีติดต่อกันบุคคลที่เข้า
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ครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดําเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้บุคคลดังกล่าว ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการ
ครอบครองได้ และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข.) ใช้เวลาแย่งการ
ครอบครองเพียง ๑ ปีเท่านั้น ก็จะเสียสิทธิ ดังนั้น เมื่อที่ดินมีเอกสารสําคัญดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ควรทําประโยชน์และ
ดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๘.๒ ความรู้เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
www.dol.go.th ที่สาธารณประโยชน์ หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์
ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง
ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบ เป็นต้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หรือกฎหมายอื่นที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะเพื่อประโยชน์แห่งตน
ได้ ก็เฉพาะกรณีที่มีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น เช่น การอนุญาตขุดดินลูกรังหรือการ
อนุญาตดูดทราย เป็นต้น
การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําหรับที่หลวง มีวัตถุประสงค์พอสรุปได้ ๕ ประการ คือ
(๑) เพื่ อ กํ า หนดขอบเขตหรื อ แนวเขต ปั ก หลั ก เขตที่ ดิ น ปั ก หลั ก เขต
ที่สาธารณประโยชน์ และปักแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์
(๒) เพื่ อ ให้ ท ราบตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง ขนาดรู ป ร่ า ง และเนื้ อ ที่ ดิ น ที่ ถู ก ต้ อ งของที่
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
(๓) เพื่อป้องกันการบุกรุก เข้าทําประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมายและลดข้อพิพาท
เรื่องแนวเขตที่ดิน
(๔) เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการคุ้มครอง
และดูแลรักษาให้คงอยู่เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมตลอด โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความสํานึกในการช่วยดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
(๕) เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน
๘.๓ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (๒๕๔๔: ๘-๙) พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย ๕
ประการ ดังนี้
๘.๓.๑ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ข่ า วสารรวมทั้ ง คํ า พรรณนาคุ ณ ภาพที่ ถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจาก
พิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะ
ไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม
๘.๓.๒ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้า
หรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
๘.๓.๓ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับ
สินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
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๘.๓.๔ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญา
โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
๘.๓.๕ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
๘.๔ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการพิ จ ารณาร้ อ งทุ ก ข์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
www.moph.go.th สาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการพิ จ ารณาร้ อ งทุ ก ข์ ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ใช้สําหรับกรณีที่
ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ๖ กรณี แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆ นอกจาก
เรื่องดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จะต้อง “ร้องทุกข์”สําหรับขั้นตอนของ
การร้องทุกข์คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้ออกกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
การร้องทุกข์เป็นวิธีการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ระบายความคับข้องใจในการ
ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลว่ามีการกระทําที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
ทบทวน แก้ไขหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ร้องทุกข์ได้ทราบและเข้าใจ หรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือ
ก.พ.ค.พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ตนตามสมควร
กรณีคับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้มีอย่างไรบ้าง
การปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งทําให้เกิดความคับข้องใจ อันเป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ
อื่นใดโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ
(๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ
หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
(๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒
จะต้องร้องทุกข์ต่อใคร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรจะ
ได้ปรึกษาหารือทําความเข้าใจกัน โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
เพื่อ เป็ น ทางแห่ ง การทํ าความเข้า ใจและแก้ปั ญหาที่ เกิด ขึ้ น ในชั้นต้น แต่ถ้ าผู้มี ค วามคั บข้อ งใจไม่ ประสงค์จ ะ
ปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคําชี้แจง หรือได้รับคําชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ ตามกฎ
ก.พ.ค. ได้ ดังนี้
เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามลําดับ
คือ
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(๑) กรณี ที่ เ หตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ เ กิ ด จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในราชการบริ ห ารส่ ว น
ภูมิภาคที่ต่ํากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น สาธารณสุขอําเภอ นายอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
(๒)กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่
ต่ํากว่าอธิบดี เช่น ผู้อํานวยการกอง หรือผู้อํานวยการสํานัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ สําหรับกรณีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น ถ้าเหตุเกิดจากผู้อํานวยการวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อํานวยการสํานักหรือหน่วยงานส่วนกลาง จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี) และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
(๓) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ อนึ่ง กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งย้ายหรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่
ระดับชํานาญการพิเศษลงมา กฎหมายใหม่บัญญัติให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง หากจะร้องทุกข์ใน
เรื่องนี้ จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ
ก.พ.ค. ดังนั้น ถ้าเหตุร้องทุกข์ เกิดจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. อนึ่ง คําสั่งต่างๆ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน นั้น ถ้าทํา
ให้ข้าราชการเกิดความคับข้องใจแล้ว จะต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี สําหรับกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับ
มอบอํานาจจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่ง ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค แม้ว่าจะออกเป็นคําสั่งของจังหวัด ก็ต้องถือว่าเป็นการทําในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรณีเช่นนี้จะต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ไม่ใช่ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การร้องทุกข์ต้องทําอย่างไร
การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สําหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ และต้อง
ทําคําร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ โดยคําร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ คือ
(๑) ชื่ อ ตํ า แหน่ ง สั ง กั ด และที่ อ ยู่ สํ า หรั บ การติ ด ต่ อ เกี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ผู้ร้องทุกข์
(๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
(๔) คําขอของผู้ร้องทุกข์
(๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จําเป็น
จะมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนได้หรือไม่
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนตนได้แต่เฉพาะกรณีที่มีเหตุ
จําเป็นเท่านั้น คือ กรณี (๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง (๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้
ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กําหนด และ(๓) มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งทํ า เป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ร้ อ งทุ ก ข์ พร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานแสดงเหตุ จํ า เป็ น
ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
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หนังสือร้องทุกข์ ต้องส่งหลักฐานใดไปบ้าง
(๑) การยื่นคําร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคําร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่
อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
(๒) ให้ผู้ร้องทุกข์ทําสําเนาคําร้องทุกข์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ร้องทุกข์
รับรองสําเนาถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมคําร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจําเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์
แทนก็ดี
กรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ทนายความหรื อ บุ ค คลอื่ น ดํ า เนิ น การแทนในขั้ น ตอนใดๆ
ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ดี ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งไปด้วย
(๓) ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคําร้องทุกข์ด้วย หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือ
ก่อนที่ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เริ่มพิจารณา
จะยื่นหนังสือร้องทุกข์ได้ที่ใด
การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ทําได้ ๒ วิธี คือ
(๑) ยื่นต่อพนักงานผู้รับคําร้องทุกข์ที่สํานักงาน ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ ต่อ ก.พ.ค.) หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยการสารบรรณของผู้บังคับบัญชาหรือของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ หรือของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
(๒) ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ ต้น
ทาง ประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็ นวันยื่นคําร้องทุกข์ โดยให้ส่งไปยั งผู้บังคับบัญ ชา หรือส่งไปยัง
สํานักงาน ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ ต่อ ก.พ.ค.)
ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา
(๑) เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับคําร้องทุกข์แล้วจะมีหนังสือ
แจ้งพร้อมทั้งส่งสําเนาคําร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ โดยให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคําชี้แจง ไปให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณา ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ สําหรับกรณีที่ยื่นคําร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ให้ปฏิบัติใน
ทํานองเดียวกัน
(๒) ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้
ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีจําเป็นและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ องเพิ่ม เติม รวมทั้งคํ าชี้ แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิส าหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท
ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ รวมทั้งอาจจะให้ผู้ร้อง
ทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา หรือไม่ก็ได้
(๓) ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ ภายใน
๓๐ วันนับแต่วันได้รับคําร้องทุกข์ แต่ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยาย
เวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย
(๔) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ นั้น อาจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคําร้อง
ทุกข์ หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดําเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเมื่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใด
แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทําได้ และ
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เมื่อได้ดําเนินการตามคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นให้เป็นที่สุด
ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.
(๑) ตรวจคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ใ นเบื้ อ งต้ น ถ้ า คํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นก็ จ ะมี ก าร
แนะนําให้นําไปแก้ไข แต่ถ้าคําร้องทุกข์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็จะเสนอให้ประธาน ก.พ.ค. พิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
(๒) ก.พ.ค. ตั้ งคณะกรรมการวินิ จฉัยร้ องทุ กข์ รวมทั้งแจ้ งคําสั่ งตั้ งคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ไปให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ และผู้ร้องทุกข์อาจยื่นคําคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้
(๓) คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แต่งตั้งกรรมการเจ้าของสํานวน และทําการ
พิจารณาวินิจฉัยว่าคําร้องทุกข์ อาจรับไว้พิจารณาได้หรือไม่
(๔) กรณีที่รับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณา กรรมการเจ้าของสํานวนจะมีคําสั่งให้คู่กรณีใน
การร้องทุกข์ (ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์) ทําคําแก้คําร้องทุกข์ หรือกําหนดประเด็นให้ทําการชี้แจง
โดยกําหนดให้ส่งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมกับส่งสําเนาคําร้อง
ทุกข์และสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้ด้วย เว้นแต่กรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่า สามารถวินิจฉัยได้จาก
ข้อเท็จจริงในคําร้องทุกข์นั้นโดยไม่ต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีก
(๕) ให้ คู่ ก รณี ใ นการร้ อ งทุ ก ข์ ทํ า คํ า แก้ คํ า ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละคํ า ชี้ แ จงตามประเด็ น
ที่กําหนดให้โดยชัดแจ้งและครบถ้วน พร้อมส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานการรับทราบหรือควรได้
ทราบเหตุของการร้องทุกข์ โดยจัดทําสําเนาคําแก้คําร้องทุกข์ สําเนาคําชี้แจง และสําเนาพยานหลักฐานตามจํานวนที่
กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนด ยื่นภายในระยะเวลาดังกล่าว
(๖) กรรมการเจ้ าของสํานวนจัดทําบันทึกสรุปสํ านวนเสนอให้องค์คณะวินิจ ฉั ย
พิจารณาวินิจฉัย และองค์คณะอาจให้ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือปรับปรุง แล้วนํามาเสนอให้
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ได้
(๗) กรณี อ งค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย เห็ น ว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ ม าเพี ย งพอต่ อ การวิ นิ จ ฉั ย
ก็จะจัดให้มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้า
องค์คณะวินิจฉัย เว้นแต่ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าเรื่องร้องทุกข์นั้นมีข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอต่อการ
พิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือมีข้อเท็จจริงและประเด็นวินิจฉัยไม่ซับซ้อน
(๘) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ อาจมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ไม่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ไ ว้
พิจารณา หรือมีคําวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น คือ ยกคําร้องทุกข์ หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่ง และให้
เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเมื่อได้จัดทํา คํา
วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงาน ก.พ.ค. เพื่อทราบ ทั้งนี้ ให้องค์คณะวินิจฉัยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ นับ
แต่วันได้รับคําร้องทุกข์ และอาจขยายเวลาอีก ๒ ครั้งๆละไม่เกิน ๓๐ วัน
(๙) เมื่ อ วิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ละดํ า เนิ น การรายงาน ก.พ.ค. เพื่ อ ทราบแล้ ว
ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด และคําวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ผูกพันคู่กรณี ในการร้อง
ทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติตามนับแต่วันที่กําหนดไว้ในคําวินิจฉัยร้องทุกข์น้นั
ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิอย่างไรบ้าง
(๑) ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคําร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใดๆ ก่อนที่ผู้มีอํานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์จะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้น ก็ได้
(๒) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยทําเป็น
หนังสือยื่นต่อประธาน ก.พ.ค. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับทราบคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ส่วนการ
คัดค้านผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์เหนือ ผู้ถูกคัดค้านเป็นผู้พิจารณา
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คําคัดค้าน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้ถูกคัดค้าน ให้ส่งคําคัดค้านไปที่เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการ
ก.พ.ค. และให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาคําคัดค้าน
สําหรับเหตุคัดค้านนั้นมีดังนี้
(๒.๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
(๒๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์
(๒.๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์
(๒.๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม (๒.๑) (๒.๒)
หรือ (๒.๓) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์
(๓) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยนั้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นต่อไปได้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยร้องทุกข์ ของผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ หรือของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
การร้องทุกข์ตามกฎหมาย และกฎ ก.พ.ค.ใหม่ดังกล่าว จําเป็นอย่างยิ่งที่ “ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ” ทุกท่าน จะต้องศึกษาเรื่องดังกล่าวให้เข้าใจ เพราะว่าถ้าหากต้องการจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะต้องทําการร้องทุกข์เสียก่อนที่จะนําเรื่องไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่เช่นนั้นแล้วศาลก็
จะสั่งจําหน่ายคดีของท่านออกจากสารบบความ
๙. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทนี่ ่าสนใจ
๙.๑ ผู้ ร้ อ งร้ อ งเรี ย นต่ อ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ในจังหวัดแห่งหนึ่ง ได้ดําเนินการจัดสอบคัดเลือกคนงานชั่วคราว ตําแหน่ง............ และได้คัดเลือกเอาผู้ที่ขาด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง โดยไม่มีใบรับรองหลักสูตรครบตามชั่วโมงที่กําหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ตัดสินที่องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศไว้ ทําให้ผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรม จังหวัดได้มอบหมายให้อําเภอ
พื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จากผลการตรวจสอบ พบว่า การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในตําแหน่ง
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนในการรับสมัครทั่วไป มีการตั้งคณะกรรมการใน
การคัดเลือกประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตําบล ข้าราชการจากส่วนราชการภายนอก และ
ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ สรุปได้ว่า
อําเภอพื้นที่ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณายกเลิกผลการประกาศสอบคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว
สําหรับบุคคลที่สอบได้และมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้องค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาดําเนินการตามความ
เหมาะสม โดยไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้
๙.๒ ผู้ร้องร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่า ผู้ถูกร้องได้ขาดคุณสมบัติของการ
เป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นพนักงานของโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งอําเภอพื้นที่
ได้ให้ผู้ถูกร้องลาออกภายหลังได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมามีการเลือกผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่า ผู้ถูกร้อง
มีชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ทั้งที่ผู้ถูกร้องไม่ได้ลาออกจาก
การเป็นพนักงานของโรงพยาบาลของรัฐแต่อย่างใด กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง
พบว่า อําเภอพื้นที่ได้ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผลปรากฏว่า ผู้ถูกร้อง
ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อําเภอพื้นที่ได้จัดให้มีการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติมีมติว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่า ผู้ถูกร้องได้รับ
การเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จากการพิจารณาเห็นว่าการที่ผู้ใหญ่บ้านลาออกจากตําแหน่งและลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่
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ไม่มีลักษณะต้องห้ามของคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ แห่ง พระราชบัญญัติปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แต่อย่างใด
๙.๓ ผู้ร้องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีว่า ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอสัญชาติให้มารดา
ของผู้ ร้ อ ง โดยขอให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยแก้ ก ฎหมายของคนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ วี ย ดนามที่ มี
อยู่เดิม ซึ่งมีข้อจํากัดที่ยากเกินไปให้ง่ายพอที่จะผ่านได้ และขอให้รับเฉพาะชาวเวียดนามที่ต้องการเปลี่ยนสัญชาติ
และคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าว โดยเฉพาะคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ทั้งนี้ รวมถึงกลุ่ม
คนเวียดนามอพยพด้วยนั้น ขณะนี้มีแนวคิดในการลดหย่อนคุณสมบัติเรื่องเกณฑ์รายได้ให้ต่ํากว่าเกณฑ์รายได้ของ
คนต่างด้าวทั่วไปที่กําหนดในหลักเกณฑ์ประกอบการใช้ดุลยพินิจการอนุญาตให้สัญชาติไทยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยขณะนี้ อยู่
ระหว่างการดําเนินการ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบแล้วจะได้ประสานแจ้งให้ทราบเป็น
การทั่วไป สําหรับเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมนั้น ปกติในทางปฏิบัติค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขอแปลงสัญชาติไทย
ของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย กําหนดครั้งละ ๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นอัตรา ที่ต่ํากว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการขอ
แปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวทั่วไปที่กําหนดครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
๙.๔ ผู้ ร้ อ งร้ อ งเรี ย นต่ อ ราชเลขาธิ ก ารว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในจั ง หวั ด แห่ ง หนึ่ ง
ปลูกสร้างบ้านให้ผู้ร้องบนที่ดินของพี่สาวของสามี ต่อมาพี่สาวของสามีจะขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอก จึงเกรงว่า
จะต้องออกจากที่อยู่อาศัย และครอบครัวรายได้น้อย ทําให้ได้รับความเดือดร้อน จึงประสงค์ขอความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าจังหวัดแจ้งให้อําเภอพื้นที่
และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า บ้านของผู้ร้องได้
ปลูกอยู่บนที่ดินของพี่สาวของสามีผู้ร้องจริง โดยพี่สาวของสามีผู้ร้องได้ทําหนังสือยินยอมให้ ผู้ร้องสามารถอยู่อาศัย
ในที่ดินแปลงดังกล่าวจริง โดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ผู้ร้องทราบและเข้าใจดีแล้วว่า หนังสือดังกล่าวยินยอมให้ผู้ร้อง
สามารถอาศัยอยู่ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลได้ให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ
๕๐๐ บาท นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ยังได้ประสานอําเภอพื้นที่และศูนย์
พัฒนาสังคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย
๙.๕ ผู้ร้ อ งร้ อ งเรี ย นต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยว่ า ได้ค รอบครองที่ ดิ น เกิ น กว่ า
เนื้อที่ใน ส.ค.๑ ในจังหวัดแห่งหนึ่งมาเป็นเวลานาน และได้ทําประโยชน์เต็มพื้นที่ จึงได้ขอออกเอกสารสิทธิ
ในที่ดินดังกล่าว ต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แจ้งว่าจะต้องตัดเนื้อที่ส่วนที่เกินกว่าระยะตาม ส.ค.๑ ออก ทําให้
ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ในการออกเอกสาร
สิทธิจากหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๒) ข้อ ๑๐ กําหนดหลักเกณฑ์การออกเอกสารสิทธิ์ไว้ว่า “ที่ดินที่มีด้านหนึ่ง ด้านใด หรือหลายด้าน
จดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า และระยะที่วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ถือ
ระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน” เมื่อข้อเท็จจริงการออกโฉนด
ที่ดินของผู้ร้อง ปรากฏว่า ส.ค.๑ ระบุจดที่รกร้างว่างเปล่าก็จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวจึงเห็นว่าเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด ได้สั่งตัดระยะตามหลักฐาน ส.ค.๑ ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย และได้แจ้งเหตุผลข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องทราบ ซึ่งผู้ร้องได้นําผลไปฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ผลเป็นประการใดคู่คดีจะต้องถือปฏิบัติตามข้อวินิจฉัย
ของศาลต่อไป
๙.๖ ผู้ร้องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่า ขอให้ก่อสร้าง
ถนนและขยายเขตไฟฟ้ า เพื่ อ การเกษตรในจั ง หวั ด แห่ ง หนึ่ ง กระทรวงมหาดไทย แจ้ ง ให้ จั ง หวั ด ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้นได้ทําการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว และใน
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ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ขอจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว กรณีการขยายเขตไฟฟ้า สถานที่ขอ
ขยายเขตไฟฟ้ามีระยะทาง ๓ กิโลเมตร บางช่วงองค์การบริหารส่วนตําบลได้ยื่นขอขยายเขตไฟฟ้า ให้กลุ่มเกษตรกร
แล้ว ช่วงที่เหลือประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร ส่วนมากเป็นที่ว่างเปล่าและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ หากราษฎร
ต้องการทําการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวก็สามารถขอให้พิจารณาใหม่ได้
๙.๗ ผู้ ร้ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข อความช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่ า
เป็นราษฎรอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีราษฎร จํานวน ๒๑ ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้า และ
น้ําประปาใช้ ซึ่งราษฎรดังกล่าวได้อยู่อาศัยมากว่า ๒๐ ปี และมีทะเบียนบ้านถูกต้อง กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้
จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ราษฎรทั้ง ๒๑ ครัวเรือน ได้ก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว โดยเทศบาล
ตําบลพื้นที่ได้ออกทะเบียนบ้านชั่วคราว ทําให้หน่วยงานบริการไม่สามารถดําเนินการให้บริการไฟฟ้า ประปาได้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีบ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวตั้งอยู่ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และผู้ร้องกับพวกเป็นผู้รุกล้ําที่สาธารณะและไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานที่ครอบครองดูแลที่ดินดังกล่าว
หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค จึงไม่สามารถให้บริการตามข้อร้องเรียนได้
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¨³¨³Á¨¥³o°¦nª¤¦´·Á}»¨Â¦
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°Á}Âªµ·´·

¤µ· ª´Á
(µ¥¤µ· ª´Á)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

“Îµ¦¦¦¤ÎµÅ¥Ä´°µ”
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÔÔÚÙ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÖ »¨µ¤ ÓÖÖÓ

Á¦ºÉ° Îµ´Â¨³´o°¤Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦ÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò.®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÒ.Ó/ª ÒÙØÙ ¨ª´¸É Õ ¦µ¤ ÓÖÕÔ
Ó.®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÒÙ×Ó ¨ª´¸É Ù ¤·»µ¥ ÓÖÖÑ
µ¤¸É¦³¦ª¤®µÅ¥ÅoÂoÂªµ·´·Äµ¦Á¦n¦´·µ¤µÂ¨³Îµ´¼Â¨µ¦
·´·¦µµ¦ Â¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦¦ª° o°ÁÈ¦· Ä®o´®ª´»´®ª´
¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´ ´Ê
¦³¦ª¤®µÅ¥ °Á¦¸¥ªnµ µ¦¡´µµ¦Ä®o¦·µ¦¦³µÁ}Ã¥µ¥Á¦nnª °
¦³¦ª¤®µÅ¥ Ã¥Á¡µ³¨¥»r¸É Ú.Ó µ¦Á¡·É ¤¦³··£µ¡µ¦ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o° °
¦³µÁ}  £µ¦· ®¨´ Î µ´ ¦³µ¦®¹É ¸Éo° ÎµÅ¼nµ¦·´ ·Ä ®o Á· ¨Á} ¦¼ ¦¦¤ ÁºÉ ° µ¤¸
¨¦³n°¦³µÃ¥¦ Ân{»´¥´¤¸nª¦µµ¦¸É¥´Ä®oªµ¤Îµ´Å¤nÁnµ¸Éª¦Á¸É¥ª´µ¦ÂoÅ
{ ®µÁ¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r / ¦o ° Á¦¸ ¥ Á}  Á®» Ä ®o µ¦Î µ Á·  µÁ·  ªµ¤¨nµ o µ ¨°µ¦¦µ¥µ¨µ¦
¦ª° o°ÁÈ¦·¥´¤·Åo·´·µ¤Âªµ¸É¦³¦ª¤®µÅ¥ÅoÎµ®Åªo ´´Ê ¹ °Îµ´Â¨³
´o°¤Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦ÂoÅ {®µ¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ ´¸Ê
Ò. µ¦¦µ¥µ¨µ¦¦ª° o°ÁÈ¦·Ä®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ®¦º°¡·µ¦µÄ®oÎµ
Á} ®´ º° £µ¥° ¦» Á¦ºÉ° Â¨³Á°ªµ¤Á®È ¦³°µ¦¡· µ¦µ¥»·Á ¦ºÉ°  Ã¥Ä®o¼oªnµ ¦µµ¦
´®ª´®¦º°¼o¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Á}¼o¨µ¤Ä®´º°´¨nµª ®µÅ¤nµ¤µ¦¦µ¥µ¨µ¦¦ª°
Ä®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®ÈÄ®o¦µ¥µ¨ªµ¤º®oµÄÁºÊ°oÅªo´Ê®¹É
n°®¦º° ° ¥µ¥¦³¥³Áª¨µµ¦¦ª°Á¡ºÉ°Ä®o¦³ªµ¦¦ª° o°ÁÈ¦·Á·ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª
Â¨³n°ÁºÉ°
Ó. Ä®oÎµ´Áoµ®oµ¸É¸É·´·®oµ¸ÉÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥Ä®o¦ª°µ
Äªµ¤¦´·°Á}¦³¥³Â¨³Á¦n¦´ÎµÁ·µ¦ Á¤ºÉ°¤¸µ¦Ã¥¥oµ¥®¦º°Á¨¸É¥Â¨ÎµÂ®nÈÄ ®o¤¸µ¦
¤°®¤µ¥µÄ®oµ¸Éµ¤¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä®o´Á Ã¥Ä®oÄo¨µ¦·´·µ´¨nµª¦³°µ¦
¦³Á¤·»¨oª¥

/ Ô. Ä®o´®ª´...
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Ô. Ä®o´®ª´¦µ¥µ¨µ¦¦ª° o°ÁÈ¦·Ä®onª¦µµ¦Â¨³®¦º°¼o¦o°¦µµ¤
o°´Éµ¦ °¦³¦ª¤®µÅ¥Ã¥Á¦n¦´
Õ. ¦³¦ª¤®µÅ¥³ÎµÂªµ·´·Äµ¦·µ¤Â¨³Îµ´¼Â¨µ¦·´·¦µµ¦µ¤
®´º°¸É°oµ¹ Ò ¤µÄo´´Ã¥Á¦n¦´ ¡¦o°¤´Ê¤°®¤µ¥Ä®o¼o¦ª¦µµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥»Á 
¦ª¦µµ¦·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ¦ÂoÅ Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ÄÁ ´®ª´¸É¦´·°°¸µ®¹É
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´n°Å

°Âªµ¤´º°
¤¡¦ Äoµ¥µ
(µ¥¤¡¦ Äoµ¥µ)
¦°¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª²
Îµ´¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÔÔ ¤ ÖÑÕÖÕ
Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÓ ×ÙÔÙ ¤ ÖÑÓ×Õ
“Îµ¦¦¦¤ÎµÅ¥Ä´°µ”
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(ÎµÁµ)

nª¸É»
¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÒÑÒÒ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
Ó× ¤¸µ¤ ÓÖÖÓ

Á¦ºÉ° Âªµµ¦ÎµÁ·µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ °«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´Â¨³«¼¥rÎµ¦¦¦¤°ÎµÁ£°
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥¸É ¤ ÑÓÒÚ/ªÔÕÚ ¨ª´¸É ÓÚ ¤¦µ¤ ÓÖÖÑ
Ó. ®´º°¦¤µ¦¦° ¸É ¤ ÑÔÑØ.Ó/ªÓÓ×Ú× ¨ª´¸É ÓÙ ´ªµ¤ ÓÖÖÑ
Ô. ¥»«µ¦rµ¦Á¨ºÉ°Ã¥µ¥ °¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥
·É¸Én¤µoª¥ Ò. ´ª°¥nµÎµ´ÉÂn´Ê³Îµµ¨´É¦°Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Îµª Ò »
Ó. Â°µ¤µ¦ÎµÁ·µÂoÅ o°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Îµª Ò »
Ô. Â¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦ Îµª Ò »
µ¤¸É¦³¦ª¤®µÅ¥ÅoÂoÂªµ·´·Äµ¦ÎµÁ·µÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r/
¦o°Á¦¸¥ °«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´Â¨³«¼¥rÎµ¦¦¦¤°ÎµÁ£° Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ°¦µª
¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ °¦³µ Â¨³¤°®¤µ¥Ä®oÎµ´µ´®ª´¦´·°µ«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´Ä®o
¦´¦»n°µµ¦¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¦·µ¦¦³µÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ¦ª¤´Ê
Ä®o¦³µ´¤¡´rÄÁ·¦» Ä®o°ÎµÁ£°ÅoÂµÄµ¦ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o° °¦³µoª¥
ªµ¤Á oµÄÂ¨³Ä Á¡ºÉ°Ä®o¼o¦o°Åo¨µ¥ªµ¤» r°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÃ¥Å¤n¥¹·´¦¼Âª·¸ÎµÁ·µ¸É
´o°¦µ¥¨³Á°¸¥¦µÄ®´º°¸É°oµ¹ Ò Â¨³ Ó ´Ê
Äµ¦¸Ê¦³¦ª¤®µÅ¥ÅoÎµ®¥»«µ¦rµ¦ ´Á¨ºÉ°Ã¥µ¥ °¦´¤¦¸ªnµµ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥ ¹ÉÁ}Ã¥µ¥¸ÉÎµ´Á¦nnª Ú o° Ã¥Ã¥µ¥ o° Ú µ¦Ä®o¦·µ¦¦³µ ¨¥»r
Ú.Ó Á¡·É¤¦³··£µ¡µ¦ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o° °¦³µ
´´Ê Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ ´Á¨ºÉ°Ã¥µ¥ °¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ Ä o° Ú ¦¦¨»
ª´  »  ¦³r  µ¤´ ª ¸Ê ª´  ¸É Î µ ®°¥n µ ¤¸  ¦³·  · £ µ¡ ¹  Åo  ¦´  ¦»  ´Ê  °Â¨³ª· ¸  µ¦· ´ · Ä µ¦
ÎµÁ·µ °«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´Â¨³«¼¥rÎµ¦¦¦¤°ÎµÁ£° ´¸Ê
Ò. «¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´
Ò.Ò µ¦¦´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥ Ä®o¨³Á¸¥¦´Á¦ºÉ°Ä¦³°¤¡·ªÁ°¦rÁ¡ºÉ°Á} o°¤¼¨Îµ®¦´
¦ª°Â¨³·µ¤Á¦ºÉ°n°Å
/ Ò.Ó ¦¸¦³µ...
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Ò.Ó ¦¸¦³µ¦o°Á¦¸¥oª¥Á° Ä®o´µ¤{®µµ¼o¦o°Â¨³Ä¦¸¸Éµ¤µ¦¸ÊÂ
ÂoÅ o°¦o°Á¦¸¥Á}¸Énµ¡°Ä °¼o¦o°Â¨oª Ä®o¥»·Á¦ºÉ°ÅoÃ¥Å¤nÎµÁ}o°ÎµÁ°Ä®o³Îµµ
¨´É¦°Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥¡·µ¦µ
Ò.Ô ¦³µnª¦µµ¦¸ÉÁ¸É¥ª o° °r¦®¦º°¤µ¤¸ÉÁ¸É¥ª o°´®¤µ¥®¦º°ªµ¤Á}
¦¦¤Ä´®ª´´Ênª¨µ £¼¤·£µÂ¨³o°·É Á¡ºÉ°¦nª¤´ÎµµÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥¸É¥´
Å¤nÅo o°¥»·
Ò.Õ Ä®oÎµ¦ª/¦´¦»n°µµ¦¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Ã¦«´¡rµ¥nª ÒÖ×Ø
Ã¥Ä®o·´ÊÃ¦«´¡rÅªo¸É«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´ Ä¦¸¸É¥´Å¤nÅoÎµÁ·µ¦·´ÊÃ¦«´¡rµ¥nªÄ®o¥ºÉÎµ
¦o° °·´ÊÃ¦«´¡r®¤µ¥Á¨ Ä®¤n Ò Á¨ ®¤µ¥ Â¨³ °Á¨¸É¥Â¨Á}®¤µ¥Á¨ ÒÖ×Ø ¡¦o°¤´Ê¤°®¤µ¥
Áoµ®oµ¸É·´·µ¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r² Ã¥Ä®o¦³µµ¦·´·´«¼¥r·´·µ¦´®ª´ («..) ¸ÉÅo
Îµ®®oµ¸ÉÄµ¦¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÅªoÂ¨oª
Ò.Ö Ä®oÄo¦³ E-Inspection ¹ÉÁ}¦³¦·®µ¦´µ¦ o°¤¼¨Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥
nµ¦³ Intranet °¦³¦ª¤®µÅ¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦ÎµÁ·µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r²Ã¥
¦³´¨nµªµ¤µ¦Á¦¸¥¼ o°¤¼¨Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥¸É«¼¥rÎµ¦¦¦¤¹ÉÎµ´¦ª¦µµ¦Â¨³
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r . ´nÄ®o´®ª´ÎµÁ·µ¦
Ò.× Ä®oÂn´Ê³Îµµ¨´É¦°Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ °´®ª´ Á¡ºÉ°ª·Á¦µ³®rª··´¥
¦³Á¤·nµÂ¨³¦ª°·µ¤¦´Á¦nÁ¦ºÉ °¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸ ¥ °¦³µ ¡·µ¦µ´·Ä®¦º°
¤°®¤µ¥Ä®onª¦µµ¦Ä´®ª´ÎµÁ·µ¦ÂoÅ Ä®o¥»·Á¦ºÉ°Ã¥Á¦Èª ¹É³o°ÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦È£µ¥Ä
ÔÑ ª´ ´Ânª´¦´Á¦ºÉ° ®µÎµÁ}°µ ¥µ¥Áª¨µÅo¦´Ê¨³ ÒÖ ª´ Å¤nÁ· Ó ¦´Ê ³Îµµ² ¦³°oª¥
¦°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Á}®´ª®oµ³Îµµ ®´ª®oµnª¦µµ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦ ¼oÂ°r¦®¦º°¤µ¤
¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´  ®¤µ¥®¦º ° ªµ¤Á}  ¦¦¤Ä´  ®ª´  Á}  ³Î µ µÄ®o ®´ ª ®o µ Î µ ´  µ´  ®ª´  Á} 
³ÎµµÂ¨³Á¨ µ»µ¦ ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤´ª°¥nµÎµ´É¸Én¤µoª¥ Ò
Ò.Ø Ä®o¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ nÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ£µ¥Äª´¸É ÓÖ °»Áº°
Ó. «¼¥rÎµ¦¦¦¤°ÎµÁ£°
µ¤Ã¥µ¥ o ° Ú ¨¥»r Ú.Ó ÅoÎµ®Âµ/Ã¦µ¦ Ä®o°ÎµÁ£°ÎµÅ·´·Ã¥¤¸
´Ê°µ¦·´·´ÊÂnÎµ¦ª{®µ ´®nª¥Á¨ºÉ°¸É°°Å¦´Á¦ºÉ°Ä¡ºÊ¸É ´»·´·µ¦Á¡µ³·
°°Å¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥Ä¡ºÊ¸É ´´Ê³ÎµµÂoÅ {®µ Îµ®n°µµ¦¦´Á¦ºÉ°¦µª
¦o ° »  r / ¦o ° Á¦¸ ¥  Ã¥³o ° ¤¸  µ¦Âo Å {  ®µÄ®o ¼o Á º ° ¦o ° °¥n µ ¦ªÁ¦È ª Â¨³Á}  ¦³ Án  ´  ´Ê 
³Îµµ¦ª° ·µ¤ Á¦n¦´¦³´°ÎµÁ£° ºª°ªÂ¨³¦³µªµ¤¦nª¤¤º°´®nª¥µ¸É
Á¸É¥ª o° Âo¨µ¦ÂoÅ {®µÄ®o¼oÁº°¦o°¦µ ¦³µ´¤¡´rÁ·¦»Â¨³´Áª¸Áªµ¦´¢{{®µªµ¤
Áº°¦o°Â¨³ o°Á°Â³Â¤¸nª¦nª¤ ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤®´º°¸É°oµ°· Ô
/ ´´Ê¹...
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´´Ê ¹Ä®o´®ª´ÂoÄ®oµ¥°ÎµÁ£°ÎµÁ·µ¦´¸Ê
Ó.Ò µ¤¸É¦¤µ¦¦°ÅoÂoÂªµµ¦ÎµÁ·µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥Ä®o°ÎµÁ£°
º°·´· ´ÊÂn ´Ê°Â¨³ª·¸·´·µÄÁ·¦» °«¼¥rÎµ¦¦¦¤°ÎµÁ£° µ¦Ân´Ê³Îµµ¨´É¨°
Á¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r µ¦¦· ® µ¦´  ÁÈ  Â¨³µ¦Äo o ° ¤¼ ¨ µ¦Ád  Á¥ o ° ¤¼ ¨ Â¨³µ¦¦´  ¦»  o ° ¤¼ ¨ Ä®o Á } 
{»´ ²¨² Ä®o°ÎµÁ£°ÎµÅ·´·Ä®oÁ·¨ÎµÁ¦ÈÁ}¦¼¦¦¤Â¨³¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µÄ®o´®ª´¦µ
»Áº°
Ó.Ó Ä®o°ÎµÁ£°¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µµ¤Ã¥µ¥ o° Ú ¨¥»r Ú.Ó µ¤Â¦µ¥µnÄ®o
´®ª´ Á¡ºÉ°¦ª¦ª¤¦»¦µ¥µnÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥Á}¦³Îµ»Áº° ´ÊÂnÁº°¤¸µ¤ ÓÖÖÓ Á}
oÅ
Ô. µ¦·´·µÁ¦ºÉ°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Ä®o´®ª´Â¨³°ÎµÁ£°·´·µÄÁ·¦» ¼¦µµ¦ªµ¤
¦nª¤¤º°Â¨³µ¦¤¸nª¦nª¤µ»£µnª Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¨»ª´»¦³rµ¤´ª¸Êª´°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ Ã¥¦oµ
ªµ¤¡¹¡°ÄÂ¨³Á·¦³Ã¥r¼»Ân¦³µ
Õ. Ä®o´®ª´Â¨³°ÎµÁ£°Á¦n¦³µ´¤¡´r°¥nµªoµ ªµ Á¡ºÉ°Ä®o¦³µ¦µn°µÂ¨³
µ¤µ¦¥ºÉ  Á¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r / ¦o ° Á¦¸ ¥ Åo ° ¥n µ ³ª¦ªÁ¦È ª ´Ê  n ° µÃ¦«´ ¡ r  µ¥n ª  ÒÖ×Ø
Ã¦«´¡r¦³Îµ«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´Â¨³«¼¥rÎµ¦¦¦¤°ÎµÁ£° Ã¦«´¡r¦³ÎµÎµÂ®n °¼oªnµ¦µµ¦
´®ª´ Ã¦«´¡r¦³ÎµÎµÂ®n °µ¥°ÎµÁ£° ¼o¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥¸É®oµª¼oªnµ¦µµ¦´®ª´
Â¨³¸É®oµ¸Éªnµµ¦°ÎµÁ£° Â¨³¼o . ÒÑÒ Á}o
¹  Á¦¸ ¥ ¤µÁ¡ºÉ ° ¦µÂ¨³Î µ Á·  µ¦ ´Ê  ¸Ê Ä ®o ¦ µ¥µ¨µ¤Â¦µ¥µn  Ä®o
¦³¦ª¤®µÅ¥ £µ¥Äª´¸É ÓÖ °»Áº° ´ÊÂnÁº°¤¸µ¤ ÓÖÖÓ Á}oÅ

°Âªµ¤´º°
ª·´¥ «¦¸ ª´
(µ¥ª·´¥ «¦¸ ª´)
¦°¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦´¬µ¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦ Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÓ× (¤) ÖÑÕÖØ/Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÓ×
“Îµ¦¦¦¤ÎµÅ¥Ä´°µ”
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÕÔÒÔ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÚ ´ªµ¤ ÓÖÖÑ

Á¦ºÉ° ´o°¤Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÂ¨³¨nµªÃ¬ µo ¦µµ¦
Á¦¸¥ ¨´¦»Á¡¤®µ¦ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ Â¨³®´ª®oµ
®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´¦³¦ª¤®µÅ¥
°oµ¹ ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª Ô ¨ª´¸É Õ ¤¦µ¤ ÓÖÕÚ
·É¸Én¤µoª¥ Ò. ÎµÁµ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª Ô ¨ª´¸É Õ ¤¦µ¤ ÓÖÕÚ
Ó. ÎµÁµ®´º°Îµ´µ¦´¤¦¸ ¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÒÑÒ/×ÑÑÒ
¨ª´¸É ÓÓ ¡§«·µ¥ ÓÖÖÑ
µ¤®´º°¸É°oµ¹ ÅoÂoÂªµµ¦ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬Â¨³ÂoÁµ³Â
µ¦¦³Îµ·®¤µ¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´· ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¸ÉÂoÂ¨oª ´Ê
Îµ´µ¦´¤¦¸ ¦³¦ª¤®µÅ¥ÅoÂoÁ¡·É¤Á·¤¦¸ ¤¸¼o¦o°Á¦¸¥n°¦´¤¦¸ªnµµ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥ªnµ Åo¦´ªµ¤Áº°¦o°µµ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³Åo¦´¨¦oµ¥ ¼ n¤ ¼nµ
¼o ¸É ¦o °Á¦¸ ¥¦ª¤´Ê Î µÁ°µÁ°µ¦µ¦¦o °Á¦¸ ¥Å¢j °¦o °Î µÁ· ¸ Ä´Ê «µ¨ ¹É ¦¸ ´ ¨n µª¦³¦ª
¤®µÅ¥ÅoÁ¥Îµ®Âªµµ¦·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°» rÂ¨³¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Åªo Ã¥Ä®oµÎ Á·µ¦
Á}ªµ¤¨´dºÉ°¼o¦o°Â¨³¦³¤´¦³ª´Äµ¦ÁÈ¦´¬µÁ°µ¦Îµ¦o° ¦ª¤´Ê¤·Ä®o¼o¦o°o°Åo¦´£´¥®¦º°
ªµ¤Å¤n°¦¦¤°´ÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ ´´Ê Á¡ºÉ°¤·Ä®oÁ·Á®»µ¦r´¨nµª°¸°´³Îµ Ä®o
¼o ¦o ° o ° Åo ¦´  £´ ¥ ®¦º ° ªµ¤Å¤n  °¦¦¤ °´  ÁºÉ ° ¤µµµ¦¦o ° Á¦¸ ¥ ¨n µ ªÃ¬ ®µ¡ªn µ Áo µ ®o µ ¸É
¼o¦´·°ÎµÁ¦ºÉ°ÅÁdÁ¥Ân¼oÅ¤n¤¸®oµ¸ÉÁ¸É¥ª o°®¦º°¼o¼¦o°Á¦¸¥Å n¤ ¼n¼o¦o°ÈÄ®o¡·µ¦µÃ¬µ
ª·´¥n°Å ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤·É¸Én¤µoª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´
°Âªµ¤´º°
¡«rÃ¡¥¤ ªµ«£¼·
(µ¥¡«rÃ¡¥¤ ªµ«£¼·)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦ Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÔÔ ¤ ÖÑÕÖÕ
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(ÎµÁµ)

«¼¥rÎµ¦¦¦¤ ¤.
¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÒÙ×Ó

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
Ù ¤·»µ¥ ÓÖÖÑ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦¦ª° o°ÁÈ¦·
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÔÑÔÓ ¨ª´¸É Ù ´¥µ¥ ÓÖÕØ
µ¤®´º°¸É°oµ°· ¦³¦ª¤®µÅ¥ÂoÄ®onª¦µµ¦Â¨³´®ª´»´®ª´º°·´·
µ¤ÂªµÁ¸É¥ª´µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦ µ¦Á¦n¦´·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ¦ Â¨³µ¦ÂoÁº°
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Ä{®µ¸É¡Â¨³ o°Á°Ä®o·´· ´Ê
ÁºÉ°µ{»´¦µªnµ ¥´¤¸nª¦µµ¦Â¨³´®ª´µ´®ª´ ¦µ¥µ¨µ¦¦ª°
o°ÁÈ¦· ¦¸Á¦ºÉ°¸ÉÅo o°¥»·Â¨oªÅÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ Ã¥®´ª®oµ iµ¥¦µµ¦¦³´¦¤®¦º°¼oªnµ
¦µµ¦´®ª´Å¤nÅoÁ}¼oÄ®oªµ¤Á®È°Äµ¦¡·µ¦µ¥»·Á¦ºÉ° Ân³ÎµÁ}®´º°¦³´¦µÂµ¦¨
ºÉ°Â¨³¦ª¤Á°µ¦nÅÁnµ´Ê ¹ÉÁ}µ¦·´·Å¤n¼o°µ¤¦³Á¸¥µ¦ÎµÁ·µÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥/¦o°» r
°¦³¦ª¤®µÅ¥ ´´Ê ¹ °Ä®onª¦µµ¦Â¨³´®ª´»´®ª´ Á°ªµ¤Á®È¦³°µ¦
¡·µ¦µÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¸ÉÅo o°¥»·Â¨oªÅÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥»¦´Ê Ã¥Ä®o®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤
®¦º°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Á}¼o¨µ¤Ä®´º°Âµ¦Äo®´º°¦³´¦µÂµ¦¨ºÉ°
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´n°Å
°Âªµ¤´º°
»¦¡¨ µ³·¦µ
(µ¥»¦¡¨ µ³·¦µ)
®´ª®oµ¼o ¦ª¦µµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª²
Îµ´¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÔÔ ¤ ÖÑÕÖÙ
Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÓ ×ÙÔÙ ¤ ÖÑÓ×Õ
“Îµ¦¦¦¤ÎµÅ¥Ä´°µ”
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(ÎµÁµ)

´¹ o°ªµ¤
nª¦µµ¦ ¦³¦ª¤®µÅ¥ Îµ´µ¨´¦³¦ª Ã¦.(¤) ÖÑÚÚÒ-Ö
¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª ØØÑ
ª´¸É × ¤¸µ¤ ÓÖÖÑ
Á¦ºÉ° Âªµµ¦ÎµÁ·µ¦ÂoÅ {®µµ¦¦o°» r / ¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ¼o¦·®µ¦ nª¦µµ¦Â¨³®nª¥µÄ´´Îµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦
¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´¦³¦ª¤®µÅ¥ ®´ª®oµÎµ´µ¦´¤¦¸
o ª ¥¦´  ¤¦¸ ªn µ µ¦¦³¦ª¤®µÅ¥Á®È  °µ¤ o ° Á° °®´ ª ®o µ ¼o  ¦ª¦µµ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥ Á¸É¥ª´Âªµµ¦ÎµÁ·µ¦ÂoÅ {®µµ¦¦o°» r / ¦o°Á¦¸¥ Ä®o¤¸¦³··£µ¡
°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ°¦o°» r / ¦o°Á¦¸¥ ¡¦o°¤´Ê¤°®¤µ¥Ä®o
Îµ´µ´®ª´¦´·°«¼¥rÎµ¦¦¦¤Â¨³Ä®o¦°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´¸É¦´·°µ¥µoµ¦°
Á}¼o¦´·°Îµ´¼Â¨ ¦´¦»n°µµ¦¦´Á¦ºÉ°¦o°» r / ¦o°Á¦¸¥nµµ¦³°·Á¨È¦°·rÂ¨³
µÃ¦«´ ¡ r ® ¤µ¥Á¨ 1567 Ã¥¤°®¤µ¥Ä®o ¤¸ Á o µ ®o µ ¸É ¦´  ·  °¼ Â ¨¦´  ¬µ¦³Ä®o  µ¤µ¦Äo Å o
¨°Áª¨µ Îµ¦³ E-inspection Â¨³ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«¤µ´Îµ¦³µ o °¤¼ ¨Á¦ºÉ°¦µª¦o °» r /
¦o°Á¦¸¥ (Database) ¨°µ¦ÎµÁ·µ¦¦³µ´¤¡´rÄÁ·¦»Á¡ºÉ°Ä®o´¤Â¨³¦³µ´ÉªÅÅo
¦µµÂ¨³¨µ¦ÎµÁ·µ¦ Â¨³¨´¦³¦ª¤®µÅ¥Åo¤°®¤µ¥Ä®o®´ª®oµ¼o¦ª¦µµ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥·´·¦µµ¦Â¨´¦³¦ª¤®µÅ¥Á¸É¥ª´µ¦ª··´¥´Éµ¦Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤ÎµÁµ®´º°¸Én¤µ¡¦o°¤¸Ê
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³Âo¦³µ´¤¡´rÄ®o¦´¦µÃ¥´Éª´n°Åoª¥

¡«rÃ¡¥¤ ªµ«£¼·
(µ¥¡«rÃ¡¥¤ ªµ«£¼·)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª ÔÕÚ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÓÚ ¤¦µ¤ ÓÖÖÑ

Á¦ºÉ° Âªµµ¦ÎµÁ·µ¦ÂoÅ {®µµ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÓÚÑÕÑ ¨ª´¸É ÔÑ ·®µ¤ ÓÖÕØ
Ó. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª ÑÒ ¨ª´¸É Ò ¤¦µ¤ ÓÖÕØ
µ¤¸É  ¦³¦ª¤®µÅ¥Åo Î µ ®Ã¥µ¥Äµ¦¦· ® µ¦¦µµ¦Á¡ºÉ ° Á}  Âªµµ¦
ÎµÁ·µ °«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´ Ã¥¤¸Ájµ®¤µ¥Á¡ºÉ°Ä®o¦³Á«µ·¤¸ªµ¤¤´É ´¤Â¨³¦³µ
¦n¤Á¥ÈÁ}» ¹Éµ¦ÎµÁ·µ¦Ã¥µ¥´¨nµªÅoÎµ®Ä®oµ “ «¼¥rÎµ¦¦¦¤” Á}¨Å®¹É¸É³nª¥
´»Ã¥µ¥Ä®o¦¦¨»ª´»¦³r ´Ê
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ ´Á¨ºÉ°Ã¥µ¥ °¦´µ¨ Äµ¦ÂoÅ {®µ»¦·Â¨³¦³¡§·¤·°¸ÉÁ· ¹Ê
°¥nµªoµ  ªµ ¦ª¤¹{ ®µªµ¤ÁºÉ° ¤«¦´µÄµ¦¦· ® µ¦¦µµ¦Ân · Â¨³¢g ¢¼ ¦ ³»¦¦¤
¦·¥¦¦¤ Â¨³¦¦¤µ£·µ¨ Äµ¦¦·®µ¦¦µµ¦Ân· ¨°ÁdÃ°µÄ®o£µ¦³µÁ oµ¤µ¤¸nª
¦nª¤ ¦ª¤´Êµ¦¡´µ¤¦¦³ ° oµ¦µµ¦¸É·´·®oµ¸É °«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´Ä®o¡¦o°¤¦´n°µ¦
Á}¨Åµ¦ ´Á¨ºÉ° Ä®oÁ·¨Äµ¦·´·°¥nµ¤¦¼r¹Ä®o´®ª´ÎµÁ·µ¦ ´¸Ê
Ò. Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Ã¥¤°®¤µ¥Ä®oÎµ´µ
´®ª´¦´·°µ«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´ Â¨³Ä®o¦°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´¸É¦´·°µ¥µoµ¦°
Á}¼o¦´·°Îµ´ ¼Â¨ «¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´°¥nµ´ÁÂ¨³°¥nµÁ}¦³¦ª¦
Ó. ¦´¦»n°µµ¦¦´Á¦ºÉ°¦o°» r / ¦o°Á¦¸¥ ¸ÉÁdÄ®o¦·µ¦¦³µÁ¡ºÉ°¦´Á¦ºÉ°¦µª
¦o ° »  r /¦o ° Á¦¸ ¥  Å¤n ªn µ ³n µ µ¦³°· Á ¨È  ¦°·  r °´  ®ª´  Án  ÁªÈ  År °´  ®ª´  °
¦³¦ª¤®µÅ¥ ( www.mahadthai.com ) ®¦º° °¦´µ¨ ¦ª¤´Ê«¼¥r¦·µ¦ o°¤¼¨ nµªµ¦Â¨³¦´Á¦ºÉ°¦µª
¦o°» r / ¦o°Á¦¸¥ nµ¦³ Call Center ®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r 1567 ³o°¤¸µ¦¤°®¤µ¥Ä®oÁoµ®oµ¸É
¦´·° ¼Â¨ ¦´¬µ¦³Ä®oÄoµ¦Åo¨°Áª¨µ Â¨³¤¸¦³··£µ¡¼» ¨°Ä®o¤¸µ¦°¦¤ ¡´µ
f »¨µ¦ ¼o¦´·°´Á¨¸É¥®¤»Áª¸¥ÄoÁ¦ºÉ°¤º°µ¤n°µ´¨nµªÅo°¥nµÁÈ¤¦³··£µ¡

/ Ô Ä®o«¼¥rÎµ¦¦¦¤...
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Ô. Ä®o«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´Îµ¦³ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«¤µÁ}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦´Îµ¦³
µ o°¤¼¨Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r (Database) Â¨³¦³ E-inspection Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦¦·®µ¦´µ¦
¦³¦´Á¦ºÉ°¦o°» r / ¦o°Á¦¸¥ ¦³·µ¤µ ¦³µ¦ºo o°¤¼¨ µ¦´ÁÈ¸ÉÁ}¦³Ä®oµ¤µ¦
°°µ¦ÂoÅ {®µµ¦¦o°Á¦¸¥ °¦³µÅo
Õ. Ä®o«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´ÎµÁ·µ¦¦³µ´¤¡´rÄÁ·¦» Á¡ºÉ°Ä®o´¤Â¨³¦³µ
´ÉªÅÅo¦´¦µµÂ¨³¨µ¦ÎµÁ·µ°¥nµªoµ ªµ Ã¥ °´»¦³¤µµ°r¦
¦°nªo°·É Äµ¦´Îµ¦³µ´¤¡´rµºÉ°Ã¬µ jµ¥¦³µ´¤¡´rÂ¨³·¦¦¤´»Ä
¦¼Â°ºÉÇ
¹  Á¦¸ ¥ ¤µÁ¡ºÉ ° ¦µÂ¨³º ° · ´ · Ã ¥Á¦n  ¦´  ´Ê  ¸Ê  ³Åo ¤ °®¤µ¥Ä®o ¼o  ¦ª¦µµ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥¦ª·µ¤µ¦ÎµÁ·µ °«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´n°Å
°Âªµ¤´º°
°µ¦¸¥r ª«r°µ¦¥³
(µ¥°µ¦¸¥r ª«r°µ¦¥³)
¦´¤¦¸ªµn µ¦¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª²
«¼¥rÎµ¦¦¦¤¦³¦ª¤®µÅ¥
Ã¦. Ñ ÓÓÓÔ ÓÓÒÖ , ÖÑÚÚÕ
Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÓ ×ÙÔÙ
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª Ò×ÙÓ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
Ó ¤·»µ¥ ÓÖÕÚ

Á¦ºÉ° Ã¦Â¦¤µ¦´µ¦¦³µ o°¤¼¨¦o°Á¦¸¥/¦o°» r
4

Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò.®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª ÑÒ ¨ª´¸É Ò ¤¦µ¤ ÓÖÕØ
Ó.®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¸É» ¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª ÓÓÚÔ ¨ª´¸É Ù ¦µ¤ ÓÖÕØ
4

·É¸Én¤µoª¥ Ò. ÂnÃ¦¤Â¦¤µ °o ¤¼¨Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥/¦o°» r Îµª Ò Ân
Ó. ¼n¤º°µ¦·´ÊÂ¨³µ¦ÄoµÃ¦Â¦¤µ o°¤¼¨Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥/¦o°» r Îµª Ò Á¨n¤
Ô. Â¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ (Â «. ÑÒ/Ó) Îµª Ò Ân
µ¤¸É¦³¦ª¤®µÅ¥ ÅoÂoÄ®o»´®ª´¡·µ¦µÎµ¦³ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«¤µÁ}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦
´Îµ¦³µ o°¤¼¨Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r (Database) Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦¦·®µ¦´µ¦¦³ o°¤¼¨¦´Á¦ºÉ°
¦o°Á¦¸¥/¦o°» r °«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´ Äµ¦°°ªµ¤o°µ¦Â¨³ÂoÅ {®µµ¦¦o°Á¦¸¥ °¦³µ´Ê
Á¡ºÉ°´»µ¦¡´µÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«´¨nµª «¼¥rÎµ¦¦¦¤¦³¦ª¤®µÅ¥Åo´n
Ã¦Â¦¤µ¦´µ¦¦³µ o°¤¼¨Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥Â¨³¼n¤º°µ¦Äoµ¤µÁ¡ºÉ°Ä®o´®ª´ÎµÁ·µ¦·´Ê
Â¨³Äo¦³Ã¥rÄµ¦´ÎµÁ}¦³µ o°¤¼¨Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥/¦o°» r °«¼¥rÎµ¦¦¦¤´®ª´ Â¨³Âo°ÎµÁ£°/
·É°ÎµÁ£° ÎµÁ·µ¦·´ÊÂ¨³Äo¦³Ã¥rÎµ®¦´«¼¥rÎµ¦¦¦¤°ÎµÁ£°/·É°ÎµÁ£° Ä®o¤¸ªµ¤¤¦¼r¦oªÃ¥Åo
¦´Á¡·É¤¨»n¤Á¦ºÉ°Â¨³¦³ÁÈ{®µÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥/¦o°» r µÁ·¤ Ö ¨»n¤Á¦ºÉ° ÓÑ ¦³ÁÈ{®µ Á} × ¨»n¤Á¦ºÉ°
ÔÑ ¦³ÁÈ{®µÂ¨³ °Ä®oÁ¦·É¤ÄoÃ¦Â¦¤µ o°¤¼¨Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥/¦o°» rÂ¨³¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ °«¼¥r
Îµ¦¦¦¤µ¤Â¸ÉÎµ® ´ÊÂnª´¸É Ò ¦µ¤ ÓÖÕÙ Á}oÅ ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¸Én¤µ¡¦o°¤¸Ê
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¡·µ¦µÎµÁ·µ¦Ã¥nªn°Å
°Âªµ¤´º°
»¦· {·¤´r
(µ¥»¦· {·¤´r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª²
«¼¥rÎµ¦¦¦¤¦³¦ª¤®µÅ¥
Ã¦. Ñ ÓÓÓÔ ÓÓÒÖ , ¤ ÖÑÚÚÒ-Ö
Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÓ ×ÙÔÙ ,¤ ÖÑÓ×Õ
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ×ÙØ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÓØ »¤£µ¡´r ÓÖÕÚ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¡·µ¦µ¸µ °¡¦³¦µµ¡¦³¤®µ¦»µ
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤Ä´´¦³¦ª¤®µÅ¥ ¼oªµn ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò.®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÔÓÔ× ¨ª´¸É ÓÙ ´¥µ¥ ÓÖÕØ
Ó.®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÓÒÚÔ ¨ª´¸É ÒÓ ¦µ¤ ÓÖÕÙ
µ¤®´º°¸É°oµ¹ ÂoÄ®o´®ª´¦µÂ¨³º°·´·Á¸É¥ª´µ¦ °¡·µ¦µ¡¦³¦µµ
ªµ¤Á}¦¦¤ Â¨³µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®r ¹ÉÎµ´¦µÁ¨ µ·µ¦Ä®o´®ª´¡·µ¦µÄ
¦³ÁÈ ªnµ ¼o¼¨Á¨oµ²ªµ¥¸ µ Á}¼o¤ª¦³Åo¦´ªµ¤nª¥Á®¨º°®¦º°Å¤n Â¨³´®ª´¤¸Âµ¸É³
ÎµÁ·µ¦ÄÁ¦ºÉ°¸É¤¸¼o¼¨Á¨oµ² ªµ¥¸µ°¥¼nÂ¨oª®¦º°Å¤n ´Ê
Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦ ÅoÁ·®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°¦³»¤Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂªµ·´·Á¸É¥ª´
µ¦¡·µ¦µ¸µ °¡¦³¦µµ¡¦³¤®µ¦»µnµÇ Á¤ºÉ°ª´¸É ÒØ ¤¦µ¤ ÓÖÕÚ  Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦
Ã¥¤¸¨µ¦¦³»¤¦»Åoªnµ
Ò. ÁºÉ ° µ¸É n µ ¤µµ¦¡·  µ¦µ¸  µ °¡¦³¦µµ¡¦³¤®µ¦»  µn µ Ç ¸É
Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦°µ¤Å¥´´®ª´Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°Åo¦´¦µ o°¤¼¨¨nµoµ ¸É¦³»¤¹¤¸¤·Ä®o
¨¦³ÁÈ Äµ¦¦µ¥µ o°¤¼¨Á¡ºÉ °¦³°µ¦¡·µ¦µ¸µÄ®oÁ®¨º°Á¡¸¥¦³ÁÈÁ¸¥ ª º° ¼o¼¨Á¨oµ²
ªµ¥¸µ Á}¼o¸É¤ª¦Åo¦´ªµ¤nª¥Á®¨º°®¦º°Å¤n Án ¤¸´ª¦· Åo¦´ªµ¤Áº°¦o°¦· Å¤nÅo¤¸
¨¦³Ã¥rÂ°Â 
Ó. Ä®o´®ª´°Á¦ºÉ°¸µ¤µ¥´Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦ £µ¥Ä ÒÖ ª´ ´Ê¸Ê Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦
³Åo¦ª¦ª¤ÎµÁ}´¸¸µ´Ê®¤ Â¨³nÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥·µ¤Á¦ºÉ°n°Å
Ô. Ä®o ´  ®ª´  ·  µ¤¨ªµ¤o µ ª®o µ °¸  µ¸É  ¦¦´  Åªo Á }  Ã¦µ¦°´  ÁºÉ ° ¤µµ
¡¦³¦µÎµ¦· Â¨³¦µ¥µ¨ªµ¤oµª®oµ °µ¦ÎµÁ·µÃ¦µ¦¡¦o°¤£µ¡nµ¥Å¥´Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦
»Å¦¤µ (Ô Áº°) ªnµÃ¦µ¦³Á¦È¤¦¼r Ã¥Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦³¦ª¦ª¤´¸¸µ¸É¦¦´
ÅªoÁ}Ã¦µ¦°´ÁºÉ°¤µµ¡¦³¦µÎµ¦· Ä®o¦³¦ª¤®µÅ¥Á¦n¦´ ·µ¤ ¦µ¥µ¨µ´®ª´n°Å

/ ¹Á¦¸¥¤µÁ¡º°É ...
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¹Á¦¸ ¥¤µÁ¡ºÉ °¦µÂ¨³º°·´·Ä nª ¸ÉÁ¸É¥ ª o °°¥nµÁ¦n ¦´ n °Å ´Ê ¸Ê Ä®onª 
¦µµ¦º°Á}®¨´µ¦ªnµ µ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤ Â¨³µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®r
Ä®oº°Á}Á¦ºÉ°Îµ´¸É³o°¡·µ¦µÎµÁ·µ¦Âo °¤¼¨Ä®oÎµ´¦µÁ¨ µ·µ¦¦µ£µ¥ÄÎµ® ®µ
nª¦µµ¦ÄÅ¤nµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦£µ¥ÄÎµ®Åo Ä®oÂo°»¦¦ o° ´ o°Ä®oÎµ´¦µÁ¨ µ·µ¦
¦µ£µ¥ÄÎµ®oª¥
°Âªµ¤´º°
»¦¡¨ µ³·¦µ
(µ¥»¦¡¨ µ³·¦µ)
®´ª®oµ¼o¦ª¦µµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª²
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. / Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÒ ÓÙÚÔ (¤) ÖÑÕÖÕ
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª ÔÕÚ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÑ »¤£µ¡´r ÓÖÕÚ

Á¦ºÉ° µ¦Á¦n¦´·µ¤Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥nµ¼oµ¥² ´¬· ¸É°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦ °´®ª´
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò.®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¸É» ¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª ÓÓÚÔ ¨ª´¸É Ù ¦µ¤ ÓÖÕØ
Ó.®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¨´ ¸É ¤ ÑÓÒÚ/ª Õ ¨ª´¸É ÒÒ ¤¦µ¤ ÓÖÕÚ
·É¸Én¤µoª¥ µ¦µ¦»¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦¦´Á¦º°É ¦o°Á¦¸¥/¦o°» r nµ¼oµ¥² ´¬·
®oµoµ¡´¼ªo nµ¦µµ¦´®ª´ Â¨³®oµoµ¡·¬»Ã¨ ÎµÂµ¤¦µ¥´®ª´
µ¤¸ÉÄ®o»´®ª´¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦¦´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥Â¨³µ¦ÂoÅ {®µnµ¼o µ¥²
´  ¬·  ¦´  Á¦ºÉ ° ¦o ° Á¦¸ ¥  °¦³µ´Ê  µ®o µ o µ ¡´  ¼o ªn µ ¦µµ¦´  ®ª´  Â¨³®o µ o µ ¡· ¬ » Ã ¨
¦»Á¡¤®µ¦ Ä®o¦µÂ¨³ÅoÎµ¨µ¦ÎµÁ·µ¦ °´®ª´nµÇ¦³¤ª¨¨Ä£µ¡¦ª¤Îµ¦µÁ¦¸¥
µ¥¦´¤¦¸Â¨³³¦´¤¦¸ ¹{»´Á}¦³¥³Áª¨µ Ò e Ø Áº° ¦µªnµ ¤¸Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥´Ê·Ê
ÓÓ,ÑÖØ Á¦ºÉ° ¹É´®ª´nµÇµ¤µ¦¦³µµ¦ÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥Åo ÒÕ,ÔÔÚ Á¦ºÉ° ·Á}
¦o°¥¨³ ×Ö ¥´¤¸Á¦ºÉ°¸É°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦ Ø,ÖÔÙ Á¦ºÉ° ·Á}¦o°¥¨³ ÔÖ Â¨³ °Ä®o´®ª´Ä®oªµ¤Îµ´
¸É³Á¦nÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o° °¦³µÄ®o®¤·ÊÅÃ¥Á¦Èª ´Ê
¦³¦ª¤®µÅ¥¡·µ¦µÁ®Èªnµ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ¦n° o°¦o°Á¦¸¥¸É¦³µ¦o°Á¦¸¥
nµ¼oµ¥² ´¬· ¦´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥ °¦³µ¤¸µ¦°° o°¦o°Á¦¸¥°¥nµ¦ªÁ¦Èª¤¸¦³··£µ¡
Â¨³µ¤µ¦°Î µ ª¥ªµ¤Á}  ¦¦¤Ä®o ´  ¦³µÅo ° ¥n µ ´  n ª ¸ ¹  Ä®o »  ´  ®ª´  Î µ Á·  µ¦Á¡·É ¤
¦³··£µ¡Äµ¦Á¦n¦´·µ¤Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥µ¤Âªµ ´¸Ê
Ò. Â¥Â¥³Â¨³¦ª° Ä®o´®ª´´Â¥Â¨³¦ª° o°¦o°Á¦¸¥nµÇªnµÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥
Ân¨³Á¦ºÉ°Á}Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥Á¸É¥ª´¨»n¤¦³ÁÈ{®µÄ °¥¼nÄªµ¤¦´·° °nª¦µµ¦Ä °Ä®o
nª¦µµ¦´ÊÇÁ¦n¦³µµ¦ÂoÅ {®µ¦nª¤´°ÎµÁ£°®¦º°°r¦¦°nªo°·ÉÂ¨oªÂn¦¸
Ó. µ¦¸ÊÂ° o°¤¼¨Ân¼o¦o°´¸¸É°Åo ¦¸Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¸Énª¦µµ¦®¦º°®nª¥µ
µ¤µ¦¸Ê Â ®¦º ° °Ä®o ¼o ¦o ° Á o µ ÄÅo Ã¥Å¤n o ° ¤¸  µ¦°ª®¦º ° ¦ª° o ° ÁÈ  ¦·  °Ä®o ¦¸ 
ÎµÁ·µ¦ÂoÄ®o¼o¦o°¦µÃ¥Á¦ÈªÄ´¸
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Ô. Á¦ºÉ°¸ÉÁ·ªµ¤µ¤µ¦¸É´®ª´³ÎµÁ·µ¦Åo ¦¸Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¸ÉÎµÁ}o°ÂoÅ Ã¥nª
¦µµ¦¦·®µ¦nª¨µ®¦º°Á¦ºÉ°¸ÉÁ·ªµ¤µ¤µ¦¸É´®ª´³ÎµÁ·µ¦Åo ÈÄ®o °ªµ¤¦nª¤¤º°µnª
¦µµ¦Änª¨µ´»µ¦ÂoÅ {®µÃ¥¦ ®¦º°¦µ¥µÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µÁ¡ºÉ°¦³µ´
nª¦µµ¦´¨nµªn°Å
Õ. Ân  ´Ê  ³¦¦¤µ¦®¦º ° ³Î µ µÁ¦n  ¦´  ·  µ¤¨µ¦Î µ Á·  µ¦ Ä®o ´  ®ª´  Ân  ´Ê 
³¦¦¤µ¦®¦º°³ÎµµÁ¦n¦´·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥Ã¥¤°®¤µ¥Ä®o¦°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´
¸ÉÎµ´¼Â¨nª¦µµ¦¸É¦´·°µ¦ÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥Á}¦³µÁ¡ºÉ°¦³»¤¡·µ¦µÁ¦n¦´µ¦ÂoÅ
{®µÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¸É¥´°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦ÈÃ¥Á¦Èª´ÁÈ¸ÉÁ}¦³ Ä®oµ¤µ¦°°µ¦
ÂoÅ {®µµ¦¦o°Á¦¸¥ °¦³µÅo
Ö. Ájµ®¤µ¥µ¦ÎµÁ·µ¦ Ä®o´®ª´Á¦nÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥nµ¼oµ¥² ´¬·´Êµ®oµ
oµ¡´¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Â¨³®oµoµ¡´¡·¬»Ã¨ ¦»Á¡¤®µ¦ ¸É°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦Ä®oÁ®¨º°Å¤nÁ·
¦o°¥¨³ ÒÑ £µ¥Äª´¸É ÔÑ ´¥µ¥ ÓÖÕÚ Ã¥
Ö.Ò ´®ª´¸É¤¸Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¸É°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦Å¤nÁ·¦o°¥¨³ ÒÑ °Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥´Ê®¤
°Ä®oÁ¦nÎµÁ·µ¦Ä®o¨¨®¦º°¦´¬µ¦³´»£µ¡Äµ¦ÎµµÄ®o°¥¼nÄÁjµ®¤µ¥
Ö.Ó ´®ª´¸É¤¸Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¸É°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦Á·¦o°¥¨³ ÒÑ °Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥´Ê®¤
°Ä®oÁ¦n¦´·µ¤Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¸Éoµ/°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦Ä®oÁ®¨º°Å¤nÁ·Ájµ®¤µ¥´¸Ê
- £µ¥ÄÁº°Á¤¬µ¥ ÓÖÕÚ ¦o°¥¨³ ÓÖ °Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥´Ê®¤
- £µ¥ÄÁº°¤·»µ¥ ÓÖÕÚ ¦o°¥¨³ ÒÖ °Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥´Ê®¤
- £µ¥ÄÁº°´¥µ¥ ÓÖÕÚ ¦o°¥¨³ ÒÑ °Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥´Ê®¤
¦³¦ª¤®µÅ¥Á®Èªnµ µ¦Âo{®µªµ¤Áº°¦o° °¦³µ¸É¦o°Á¦¸¥Á}nªÎµ´Ä
µ¦Îµ´» r Îµ¦»» Ä®o´¦³µ¼oÁº°¦o° ¹É´o°°°n° o°Á¦¸¥¦o°Â¨³ªµ¤o°µ¦oª¥ªµ¤
¦ªÁ¦Èª´¸¸ÉÅo¦´ ¦ª¤´ÊÂo° o°¦o°Á¦¸¥Å¥´¼o¦o°Ã¥¦oª¥ª·¸µ¦nµÇ´Ê¸ÉÁ}µµ¦Â¨³Å¤nÁ}
µµ¦ °µ· Âo°µ®¤µ¥ Ã¦«´¡r®¦º°¨Å¡³Á¥¸É¥¤Á¥¸¥¦°¦´ª¼o¦o°¸Éoµ ®¦º°ÎµÁ·µ¦¡¦o°¤
µ¦µªµÂo Ã¥µ¦Á¦n¦´ÎµÁ·µ¦ÄÁ¦ºÉ°´¨nµª¦³¦ª¤®µÅ¥º°Á}nª®¹É °µ¦¦³Á¤·¨µ¦
·´·¦µµ¦ÁnÁ¸¥ª´µÃ¥µ¥Îµ´ Án µ¦¼Â¨¦´¬µoÅ¤o µ¦¦·®µ¦¦³¤µ µ¦ÂoÅ {®µ
ªµ¤¥µ {®µ¥µÁ¡· Á}°µ· ³´Ê ¹o°µ¦¨´¤§·ÍÂ¨³¤¸µ¦¦µ¥µ¦Áª¨µÂ¨³¤ÉÎµÁ¤°
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¡·µ¦µÎµÁ·µ¦Ã¥nªn°Å
°Âªµ¤´º°
Îµ´µ¨´¦³¦ª²
«¼¥rÎµ¦¦¦¤¦³¦ª¤®µÅ¥
Ã¦. Ñ ÓÓÓÔ ÓÓÒÖ, ÖÑÚÚÕ
Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÓ ×ÙÔÙ

»¦· {·¤´r
(µ¥»¦· {·¤´r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª Ô

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
Õ ¤¦µ¤ ÓÖÕÚ

Á¦ºÉ° Âªµµ¦ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬Â¨³ÂoÁµ³Âµ¦¦³Îµ·®¤µ¥
Á¦¸¥ ¨´¦»Á¡¤®µ¦ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤
Â¨³®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´¦³¦ª¤®µÅ¥
oª¥Îµ´µ¥¦´¤¦¸ Âo®¨´Ár ´Ê°Â¨³ª·¸µ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
¨nµªÃ¬Â¨³ÂoÁµ³Âµ¦¦³Îµ·®¤µ¥ ®¦º°Á¸É¥ª o°´ªµ¤¤´É °¦³Á«¸É¦³µ¥ºÉ
Îµ¦o°n°µ¥¦´¤¦¸ ¹ÉÎµ´µ¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸ÅonÁ¦ºÉ°Ä®o®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°¡·µ¦µ®¦º°
¦ª° o°ÁÈ¦· Ã¥Á®Èªnµ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ¦´¨nµªÁ}Å°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¼o¦o°¤¸ªµ¤
ÁºÉ°¤´ÉÄµ¦ÎµÁ·µ¦ °nª¦µµ¦Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o° ¹Á®Èª¦Ä®o·´·µ¤¤·³¦´¤¦¸
Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÓ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ Â¨³ÅoÎµ®®¨´Ár ´Ê°Â¨³ª·¸µ¦ÎµÁ·µ¦ ´¸Ê
Ò) ÄÁºÊ°oÄ®oº°Á}ªµ¤¨´ °µ¦µµ¦ ®µÁ}´¦Án®rÄ®o¡·µ¦µÁ¡µ³¦µ¥¸É
¦³»®¨´µ ¦¸Âª¨o°¤¦µ´Âo
Ó) nÎµÁµÁ¦ºÉ°Ã¥dºÉ°¼o¦o°Ä®onª¦µµ¦ Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°ÎµÁ·µ¦Äµ¨´
Ô) Ä®onª¦µµ¦Â¨³®nª¥µÁoµ °Á¦ºÉ°ÂoÄ®o¼o¦o°´Îµ´µ¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸Ä®o
¦µÄµ¨´ ®¨´µÅo¦´Á¦ºÉ°Â¨³£µ¥®¨´µµ¦ºªÅ¤nÁ· ÒÖ ª´ Ã¥®µ¦µªnµ ¤¸ªµ¤¦·
°´Á}¦¸ªµ¤·®¤µ¥oµÁ¤º°Ä®oÎµÁ·¸°µµ Â¨³oµ¦µ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á}¦¸ªµ¤·µ
ª·´ ¥ Ä®o Î µ Á·  µ¦°ª®¦º ° ´Ê  ³¦¦¤µ¦°ªÅµ¤ ¡.¦.. ¦³Á¸ ¥  o µ ¦µµ¦¡¨Á¦º ° 
¡.«. ÓÖÔÖ
Õ) Ä®o ¤¸  µ¦»o ¤ ¦°¼o ¦o ° Â¨³¼o Á ¸É ¥ ª o °  °¥n µ Ä®o o ° Åo ¦´  £´ ¥ ®¦º ° ªµ¤Å¤n  °¦¦¤¹É  °µ
ÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥ ¦ª¤´ÊÄ®o¤¸µ¦¡·µ¦µÎµÁ·µ¦Á}¡·Á«¬Á¡µ³ÄÁ¦ºÉ°¸ÉÁ¸É¥ª o°´ªµ¤¤´É
°¦³Á«/¦¸¸É°µ¤¸¨¦³n°¸ª·Â¨³ªµ¤¨°£´¥ °¼o¦o°/¦¸¸É°µÁ¸É¥ª o°´¸®¦º°ÎµÄ®o
Á}¸ªµ¤ÅoÂ¨³¦¸¸ÉÁ¸É¥ª o°´Áoµ®oµ¸É °¦´ ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤·É¸Én¤µoª¥

/ ¹Á¦¸¥¤µ...
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¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´ ´Ê¸Ê ®µ oµ¦µµ¦®¦º°Áoµ®oµ¸ÉÅ¤n·´·Ä®o
Á}Åµ¤®¨´Ár ´Ê°Â¨³ª·¸µ¦´¨nµªÄ®oº°ªnµ¨³Áªoµ¦·´·®oµ¸É®¦º°¦³¤µÁ¨·Á¨n°Á}
Á®»Ä®o¦µµ¦Á¸¥®µ¥Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦µª·´¥n°Å
°Âªµ¤´º°
»¦· {·¤´r
(µ¥»¦· {·¤´r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª²
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. /Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÒ ÒÒÔÔ (¤) ÖÑÕÖÙ
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(ÎµÁµ)

¸É ¦ ÑÒÑÕ.ÔÔ/ª ×ÙÒÓ

Îµ´µ¥¦´¤¦¸
ÎµÁ¸¥¦´µ¨ ¤.ÒÑÔÑÑ
ÓÓ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÙ

Á¦ºÉ° µ¦ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬Â¨³ÂoÁµ³Âµ¦¦³Îµ·®¤µ¥
Á¦¸¥ ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
·É¸Én¤µoª¥ ÎµÁµ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É ¦ ÑÓÑ×/ª ÓÒÙ ¨ª´¸É ÓÖ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ
Â¨³Á°µ¦¦³° Îµª Ø Ân
oª¥Îµ´¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸ Ã¥«¼¥r¦·®µ¦¦³µ¤¸£µ¦·Äµ¦¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
°¦³µ¸É¥ºÉÎµ¦o °n °µ¥¦´ ¤¦¸ ¦°µ¥¦´¤¦¸Â¨³¦´¤¦¸ ¦³Î µÎµ´ µ¥¦´¤¦¸
Ã¥Á¡µ³µ¦ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬Â¨³ÂoÁµ³Âµ¦¦³Îµ¸É·®¤µ¥ ¹ÉÎµ´µ
¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸ÅonÁ¦ºÉ°Ä®o®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°¡·µ¦µ¦ª° o°ÁÈ¦·Â¨oªÂo¨Ä®o¦µ
Á¡ºÉ°Îµ¦µÁ¦¸¥µ¥¦´¤¦¸ ÎµÁ¦¸¥¦°µ¥¦´¤¦¸Â¨³¦´¤¦¸¦³ÎµÎµ´µ¥¦´¤¦¸n°Å
Á¤ºÉ°ª´¸É Ó ¡§«·µ¥ ÓÖÕÙ Á¨ µ·µ¦µ¥¦´¤¦¸ÅoÁ·¦°Á¨ µ·µ¦µ¥¦´¤¦¸
iµ¥µ¦Á¤º° (¡¨Ã ¦¸µ ª¦¦¦´r) ¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸ ¼o°Îµª¥µ¦«¼¥r¦·µ¦¦³µ Â¨³
³¦¦¤µ¦·  µ¤Â¨³¦³µµµ¤µ¦´É  µ¦ °µ¥¦´  ¤¦¸ (.¦¤.) o µ ¡· ¬ » Ã ¨
¦nª¤¦³»¤¦¹¬µ®µ¦º°Á¸É¥ª´Âªµµ¦ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬Â¨³ÂoÁµ³Âµ¦¦³Îµ
¸É·®¤µ¥¸É¦³µ¥ºÉÎµ¦o°n°µ¥¦´¤¦¸ Â¨³¤¸´µÄ®o¤¸µ¦Îµ®®¨´Ár ´Ê°Â¨³
ª·¸µ¦ÎµÁ·µ¦ ¦ª¤´ÊÎµ´Áoµ®oµ¸É¼o·´·µÄ®oÎµÁ·µ¦oª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´Â¨³¨³Á°¸¥¦°°
Á¡ºÉ°Ä®oªµ¤»o¤¦°¼o¦o°Â¨³¼o¸ÉÁ¸É¥ª o° ¤·Ä®oo°¦´£´¥®¦º°ªµ¤Å¤n°¦¦¤µµ¦¦o°» r¨nµªÃ¬
Â¨³ÂoÁµ³Âµ¦¦³Îµ¸É·®¤µ¥´¨nµª
Îµ´µ¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸¡·µ¦µÂ¨oªÁ®Èªnµ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
¨nµªÃ¬Â¨³ÂoÁµ³Âµ¦¦³Îµ¸É·®¤µ¥®¦º°Á¸É¥ª o°´ªµ¤¤´É °¦³Á«¸É¦³µ¥ºÉ
Îµ¦o°n°µ¥¦´¤¦¸Á}Å°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ Â¨³¼o¦o°¤¸ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÄµ¦ÎµÁ·µ¦ °nª¦µµ¦
Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o° ¹Á®Èª¦Ä®o·´·µ¤¤·³¦´¤¦¸Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÓ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ ¦µ¥¨³Á°¸¥
¦µµ¤·É¸ÉÂ¤µoª¥Â¨³Îµ®®¨´Ár ´Ê°Â¨³ª·¸µ¦ÎµÁ·µ¦ ´¸Ê

/ Ò ÄÁºÊ°o...
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Ò. ÄÁºÊ°oÄ®oº°Á}ªµ¤¨´ °µ¦µµ¦ ®µÁ}´¦Án®rÄ®o¡·µ¦µÁ¡µ³¦µ¥¸É
¦³»®¨´µ ¦¸Âª¨o°¤¦µ´Âo¨°¸Ê¡¥µ»¨Ân°
Ó. nÎµÁµÁ¦ºÉ°Ã¥dºÉ°¼o¦o°Ä®onª¦µµ¦Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°ÎµÁ·µ¦Äµ¨´
Ô. °Ä®o nª ¦µµ¦Â¨³®nª ¥µÁoµ °Á¦º É° Âo Ä®o¼ o¦ o° ´ Î µ ´ µ¨´ Î µ ´
µ¥¦´ ¤¦¸ ¦µÄµ¨´ ®¨´ µÅo¦´ Á¦ºÉ° Â¨³£µ¥®¨´ µº ªÅ¤nÁ · ÒÖ ª´ Ã¥®µ
¦µªnµ ¤¸ªµ¤¦·°´Á}¦¸ªµ¤·®¤µ¥oµÁ¤º°Ä®oÎµÁ·¸°µµ Â¨³oµ¦µ¤¸¤¼¨ªµ¤
¦· Á} ¦¸ ªµ¤· µª·´¥ Ä®oÎµ Á· µ¦°ª®¦º° ´Ê ¦¦¤µ¦°ªÅµ¤¡¦³¦µ´ ´·
¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«. ÓÖÔÖ
Õ. Ä®o¤¸ µ¦»o¤ ¦°¼o¦o° Â¨³¼o¸ÉÁ ¸É¥ ª o°  °¥nµ Ä®oo° ¦´ £´¥ ®¦º° ªµ¤Å¤n °¦¦¤¹É °µ
ÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥ µ¦Á}¡¥µ®¦º°µ¦Ä®o o°¤¼¨´Ê Ã¥¦³µ °ªµ¤¦nª¤¤º°Ä®onª¦µµ¦
Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°º°·´·°¥nµÁ¦n¦´ ¦ª¤´ÊÄ®o¤¸µ¦¡·µ¦µÎµÁ·µ¦Á}¦¸¡·Á«¬Á¡µ³
Á¦ºÉ° ´¸Ê
Õ.Ò ¦¸¸ÉÁ¸É¥ª o°´ªµ¤¤´É °¦³Á«
Á®Èª¦nÁ¦ºÉ°Ä®o£µªµ¤¤´ÉÂ®nµ·¡·µ¦µÎµÁ·µ¦n°Å
Õ.Ó ¦¸¸É°µ¤¸¨¦³n°¸ª·Â¨³ªµ¤¨°£´¥ °¼o¦o°
Á®Èª¦¦»µ¦³Îµ´µ¤Îµ¦o°Á¡µ³¸É®nª¥µÁoµ °Á¦ºÉ°³ÎµÅ¡·µ¦µ
Îµ Á· µ¦n° ÅÅoÃ ¥Å¤nÎ µ n Á°µ¦Î µ ¦o° o ´ ¦ª¤´ Ê ®µ¤¸ ªµ¤Î µ Á} Á®È ª¦¦³µ
®nª ¥µ¸ÉÁ ¸É¥ ª o° Á¡ºÉ° Ä®o µ¦»o¤ ¦°¼o¦o° Á} ¡·Á «¬¦µ¥¦¸oª ¥ ´Ê ¸Ê ®µ®nª ¥µÁoµ °Á¦ºÉ° 
¦³µ¦o° °¦µ o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤Ä®o¡·µ¦µÁ}¦µ¥¦¸
Õ.Ô ¦¸¸É°µÁ¸É¥ª o°´¸®¦º°ÎµÄ®oÁ}¸ªµ¤Åo
Á®È ª¦Âo ¦µ¥¨³Á°¸¥ Á¡µ³¸É® nª ¥µÁoµ °Á¦ºÉ° ³µ¤µ¦Îµ Å¡· µ¦µ
ÎµÁ·µ¦n°ÅÅo Ã¥°µ¤¸µ¦d o°ªµ¤µ¤Îµ¦o°µnªoª¥ÈÅo ´Ê¸Ê ®µ®nª¥µÁoµ °
Á¦ºÉ°¦³µ¦o° °¦µ o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤Ä®o¡·µ¦µÁ}¦µ¥¦¸
Õ.Õ ¦¸¸ÉÁ¸É¥ª o°´Áoµ®oµ¸É °¦´
Á®Èª¦nÁ¦ºÉ°Ä®o®´ª®oµnª¦µµ¦¸É¼®¦º°Á®º°ªnµnª¦µµ¦o´´ °
¼ o ¼ ¦o°  Â¨³n Á¦º É° Ä®o nª ¦µµ¦®¦º° ®nª ¥µ¸ É¤ ¸°Î µ µ®oµ ¸ ÉÄ µ¦º ª®¦º° °ª
Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥ °nª¦µµ¦®¦º°®nª¥µ´ÊÁ}µ¦Á¡µ³oª¥

/ ´Ê¸Ê ®µ...
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´Ê¸Ê ®µ¦µµ¦®¦º°Áoµ®oµ¸ÉÅ¤n·´·Ä®oÁ}Åµ¤®¨´Ár ´Ê°Â¨³ª·¸µ¦´¨nµª
Ä®oº°ªnµ¨³Áªoµ¦·´·®oµ¸É®¦º°¦³¤µÁ¨·Á¨n°Á}Á®»Ä®o oµ¦µµ¦Á¸¥®µ¥ Á®Èª¦Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦
µª·´¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦¦µ Â¨³ °Ä®oº°·´·µ¤Âªµ´¨nµªoª¥ ´ °»°¥nµ¥·É
°Âªµ¤´º°
¦°¡¨ Á¦·¡´»r
(µ¥¦°¡¨ Á¦·¡´»r)
¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸

Îµ´µ¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸
«¼¥r¦·µ¦¦³µ E-mail : psc@opm.go.th
Ã¦. Ñ ÓÓÙÔ ÒÓÚÕ-×
Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÙÒ-ÕÔÖÙ
¦³µµµ¥ª·»·Í ´¦µ»´¦
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÓÒÚÔ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÓ ¦µ¤ ÓÖÕÙ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¡·µ¦µ¸µ °¡¦³¦µµ¡¦³¤®µ¦»µ
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÔÓÔ× ¨ª´¸É ÓÙ ´¥µ¥ ÓÖÕØ
·É¸Én¤µoª¥ ÎµÁµ®´º°Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦ ¸É ¦¨ ÑÑÑÖ.Ò/ÚÒÙÔ ¨ª´¸É ÓÔ ¤·»µ¥ ÓÖÕÙ
Îµª Ò Ân
µ¤®´º°¸É°oµ¹ ÂoÄ®o´®ª´¦µÂ¨³º°·´·µ¤¤·³¦´¤¦¸ Á¤ºÉ°ª´¸É ÔÑ ´ªµ¤
ÓÖÕÑ Á¸É¥ª´µ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤Â¨³µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®rÃ¥¤¸µ¦³Îµ´
¦»Åoªnµ Ä®onª¦µµ¦º°Á}®¨´µ¦ªnµ Äµ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤Â¨³µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤
¦µµ»Á¦µ³®r Á}Á¦ºÉ°¸ÉÎµ´¸É³o°¡·µ¦µÎµÁ·µ¦®¦º°®µ o°¥»·Ä®oÅoÃ¥Á¦Èª Á¡ºÉ°Á}µ¦¨¡¦³¦µ£µ¦³
Â¨³Á}µ¦ÂoÅ {®µªµ¤» r¥µ ªµ¤Áº°¦o° °¦³µ ´Ê
´¸Ê Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦ ÅoÎµ®¦³ÁÈ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¡·µ¦µµ¦ °¡¦³¦µµªµ¤
Á}¦¦¤ Â¨³µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®r Ã¥ °Ä®o¡·µ¦µÄ¦³ÁÈ ´¸Ê
Ò. ¼o¼¨Á¨oµªµ¥¸µ Á}¼o¤ª¦³Åo¦´ªµ¤nª¥Á®¨º°®¦º°Å¤n Án Á}¼oÅo¦´ªµ¤Áº°¦o°¦·
Å¤n¤¸¨¦³Ã¥r°ºÉÂ°Â  Á}o
Ó. ´®ª´¤¸Âµ¸É³ÎµÁ·µ¦ÄÁ¦ºÉ°¸É¤¸¼o¼¨Á¨oµ² ªµ¥¸µ°¥¼nÂ¨oª®¦º°Å¤n ®µ´®ª´¤¸
Âµ¦°¦´°¥¼nÂ¨oª Îµ´¦µÁ¨ µ·µ¦´ÅoÅ¤nÎµÁ·µ¦ÊÎµo°ÄÁ¦ºÉ°´¨nµª ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤
·É¸Én¤µoª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Änª¸ÉÁ¸É¥ª o°n°Å
°Âªµ¤´º°
´¥§¬r ·¬°Îµµ
(µ¥´¥§¬r ·¬°Îµµ)
¦°¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª²
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. / Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÔÔ (¤) ÖÑÕÖÕ
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÔÔØ×

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÒ »¨µ¤ ÓÖÕØ

Á¦ºÉ° ®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥
¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´ ¤. Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´
»´®ª´
·É¸Én¤µoª¥ Ò. ÎµÁµ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É ¦ ÑÓÑ×/ª ÓÒÙ ¨ª´¸É ÓÖ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ
Ó. ÎµÁµ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É ¦ ÑÓÑÖ/ª ÔÒ ¨ª´¸É ÓÖ »¤£µ¡´r ÓÖÕÓ
o ª ¥Î µ ´  µ .¡. Âo  ªn µ µ¥¦´  ¤¦¸ Å o ´É  µ¦Ä®o Â o  Ä®o n ª ¦µµ¦º ° · ´ ·  µ¤
¤·³¦´¤¦¸ Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÓ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ Á¦ºÉ° ®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥
¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ ° ¦µª¦o ° Á¦¸ ¥ ¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦ªn µ ¦³Î µ ·  ª· ´ ¥ Â¨³
¤·³¦´¤¦¸ Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÔ »¤£µ¡´r ÓÖÕÓ Á¦ºÉ° ¤µ¦µ¦Ä®oªµ¤»o¤¦° oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨¸ÉÁ}
¦³Ã¥rn°µ¦µµ¦ ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤·É¸Én¤µoª¥
¦³¦ª¤®µÅ¥¡·µ¦µÂ¨oª Á¡ºÉ°Ä®oµ¦·´·µ¤¤·³¦´¤¦¸Á¦ºÉ°´¨nµª´Ê°´
Á}Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ ¹ °´o°¤Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦
°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥ Ä®onª¦µµ¦/®nª¥µÄ´´Â¨³
´®ª´º°·´·´¸Ê
Ò. Á¤ºÉ°¼o´´´µÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ÄÁºÊ°oÄ®oº°Á}ªµ¤¨´µ¦µµ¦
®µÁ}´¦Án®rÄ®o¡·µ¦µÁ¡µ³¦µ¥¸É¦³»®¨´µ ¦¸Âª¨o°¤¦µ´Âo¨°¸Ê¡¥µ»¨
Ân°Ánµ´Ê
Ó. n  Î µ ÁµÁ¦ºÉ ° ¦µª¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦Ã¥d  ºÉ ° ¼o ¦o °  ®¦º ° Î µ Áµ´  ¦Án ®r Ä ®o
¼o´´´µ °¼o¼¨nµªÃ¬Îµµ¦ºªµ¨´ªnµ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·¤µo°¥Á¡¸¥Ä®¦º°Å¤n oµÁ®Èªnµ¦¸
Å¤n¤¸¤¼¨¸Éª¦¨nµª®µªnµ¦³Îµ·ª·´¥¹³¥»·Á¦ºÉ°Åo ´Ê¸Ê Ä®o¦¸ÎµÁ·µ¦Ä®oÁ¦ÈÃ¥Á¦ÈªÂ¨oª¦µ¥µÄ®o
¼o´´´µ¸ÉÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¦µ

/ Ô. Ä®o¼o´´...

50

Ô. Ä®o¼o´´´µ¸ÉÁ}¼oÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ ÂoÄ®o¼o¦o°Á¦¸¥¦µÄµ¨´
®¨´µ¸ÉÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÂ¨³£µ¥®¨´µ¦ºªÄÁª¨µ°´¤ª¦
Õ. oµ¦µªnµ ¤¸ªµ¤¦·°´Á}¦¸ªµ¤·µ®¤µ¥oµÁ¤º°Ä®oÎµÁ·¸µ°µµ
oµ¦µªnµ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á}¦¸ªµ¤·µª·´¥ Ä®oÎµÁ·µ¦°ª®¦º°´Ê¦¦¤µ¦°ªÅµ¤
¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«. ÓÖÔÖ
Ö. Ä®o¼o´´´µÄo»¨¡··´Éµ¦¸É¤ª¦Á¡ºÉ°»o¤¦°¼o¦o° ¡¥µ Â¨³»¨¸ÉÄ®o o°¤¼¨Ä
µ¦ºª°ª°¥nµÄ®oo°¦´£´¥®¦º°ªµ¤Å¤n°¦¦¤ ¹É°µÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥µ¦Á}¡¥µ
®¦º°µ¦Ä®o o°¤¼¨´Ê
×. Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ ´Ê°ºªÄµ¨´Á¡ºÉ°®µ o°ÁÈ¦· ®µÁoµ®oµ¸É¼oºª
Äµ¨´Åo¦³Îµ¨³Á¤·n° oµ¦µµ¦¼o¼¨nµªÃ¬®¦º°»¨£µ¥° Â¨³ªµ¤Á¸¥®µ¥´¨nµªÁ· ¹Ê
µµ¦¦³ÎµÄ®oµ¸É Â¤o¤·Åo¦³ÎµÃ¥Ä®¦º°¦³¤µÁ¨·Á¨n°°¥nµ¦oµ¥Â¦®nª¥µo°¦´·Äo
n µ ·  Å®¤ÂÂn ¼o Á ¸ ¥ ®µ¥µ¤®¨´  Ár Ä ¡¦³¦µ´  ´ ·  ªµ¤¦´  ·  µ¨³Á¤·  °Áo µ ®o µ ¸É
¡.«. ÓÖÔÚ
´Ê¸Ê ³¦´¤¦¸¥´Åoªµ¤µ¦µ¦Ä®o¼o´´´µÄ®oªµ¤»o¤¦°Â¨³Ä®oªµ¤Á}¦¦¤
Ân oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µµ¦Å¤nªnµ³Á}µ¦Ä®o o°¤¼¨ µ¦Ä®oo°¥Îµ®¦º°µ¦nÁ°µ¦
®¨´µ¸É³Å¤n¼¨´ÉÂ¨o µ¤Ä®´º°² ·É¸Én¤µoª¥ Ó.
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´n°Å
°Âªµ¤´º°
´¥§¬r ·¬°Îµµ
(µ¥´¥§¬r ·¬°Îµµ)
¦°¨´¦³¦ª ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª²
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. / Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÔÓÔ×

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÓÙ ´¥µ¥ ÓÖÕØ

Á¦ºÉ° µ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤Â¨³µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®r
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´ ¤. ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
Â¨³®´ª®oµnª¦µµ¦/®nª¥µ Ä´´ .
·É¸Én¤µoª¥ Ò. ÎµÁµ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É ¦ ÑÓÑØ/ª Ø ¨ª´¸É Ù ¤¦µ¤ ÓÖÕÒ
Ó. ÎµÁµ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É ¦ ÑÖÑØ/ª ÒÙÒ ¨ª´¸É ÒÑ ´¥µ¥ ÓÖÕØ
oª¥Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ Âoªnµ µ¤¸ÉÅo¤¸¤·³¦´¤¦¸ Á¤ºÉ°ª´¸É ÔÑ ´ªµ¤
ÓÖÕÑ Á®È°µ¤¸ÉÎµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸Á°Á¸É¥ª´µ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤Â¨³µ¦
°¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®r Ã¥¤¸µ¦³Îµ´¦»Åoªnµ Ä®onª¦µµ¦º°Á}®¨´µ¦ªnµµ¦ °
¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤Â¨³µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®rÁ}Á¦ºÉ°Îµ´¸É³o°¡·µ¦µ
ÎµÁ·µ¦®¦º°®µ o°¥»·Ä®oÅoÃ¥Á¦Èª Á¡ºÉ°Á}µ¦¨¡¦³¦µ£µ¦³Â¨³Á}µ¦ÂoÅ {®µªµ¤» r¥µªµ¤
Áº°¦o° °¦³µÄÁ¦ºÉ°´¨nµª ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤·É¸Én¤µoª¥
¦³¦ª¤®µÅ¥¡·µ¦µÂ¨oª Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´µ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á}
¦¦¤Â¨³µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®rÁ¦ºÉ°nµÇ Á}Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ Â¨³Á}Åµ¤
¡¦³¦µ§¬¸µªnµoª¥ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¦·®µ¦·µ¦oµÁ¤º°¸É¸ ¡.«. ÓÖÕ× ¹Ä®onª¦µµ¦/®nª¥µ
¦´ª·µ®·Ä´´Â¨³´®ª´º°·´·ÄÁ¦ºÉ°´¨nµª ´¸Ê
Ò. ¦¸ n ª¦µµ¦Åo ¦´ Á¦ºÉ °µ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á} ¦¦¤®¦º °µ¦ °¡¦³¦µµ
¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®rµÎµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ °Ä®onª¦µµ¦¡·µ¦µÁ° o°¤¼¨®¦º° o°·Á®È
Á¡ºÉ°¦³°µ¦¡·µ¦µÄÎµµ¦¦µ´¤¼¨¡¦³¦»µ¦µ iµ¨³°°»¨¸¡¦³µÄ®oÎµ´Á¨ µ·µ¦
³¦´¤¦¸¦µ£µ¥ÄÎµ® ÒÖ ª´ ´Ânª´¸ÉÅo¦´®´º° µ¤´¥¤µ¦µ ÔÙ Â®n¡¦³¦µ§¬¸µªnµ
oª¥®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¦·®µ¦·µ¦oµÁ¤º°¸É¸ ¡.«. ÓÖÕ×
Ó. ®µnª¦µµ¦Å¤nµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦¡·µ¦µÂoÅ {®µ®¦º°®µ o°¥»·Á¡ºÉ°ÎµÁ° o°¤¼¨®¦º°
o°·Á®ÈÄ®oÎµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸¦µ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®µ¤ o° Ò. °Ä®onª¦µµ¦¸ÊÂ¹
µÁ®»¸ÉÅ¤nµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦ÄÁ¦ºÉ°´¨nµªªnµ¤µµÁ®»ÄÁ®»®¹É ´¸Ê

/ Ò) µ¦ °¡¦³¦µµ...
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Ò)µ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤®¦º°µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®r´¨nµª ´Á}
µ¹Énª¦µµ¦Åo¤¸¦³µ«Îµ®¦³¥³Áª¨µÂ¨oªÁ¦ÈÄ®o¦³µÂ¨³ oµ¦µµ¦¦µÁ}µ¦´ÉªÅÂ¨oª Ân¤¸
°»¦¦ o° ´ o°¸É¥´Å¤n°µÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦È£µ¥ÄÎµ®Áª¨µ´¨nµªÅoÂ¨³ ³¸Ê°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦
ÂoÅ °»¦¦ o° ´ o°°¥nµÅ¦³ÎµÁ·µ¦Â¨oªÁ¦È£µ¥ÄÎµ®Áª¨µÄ®¦º°
Ó) µ¦ °¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤®¦º°µ¦ °¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®r´¨nµª Á}
µ¹Énª¦µµ¦¤·Åo¤¸µ¦¦³µ«Îµ®¦³¥³Áª¨µÂ¨oªÁ¦ÈÄ®o¦³µÂ¨³ oµ¦µµ¦¦µÁ}µ¦´ÉªÅ Â¨³¥´
ÎµÁ·µ¦Å¤nÂ¨oªÁ¦È°´ÁºÉ°¤µµ°»¦¦ o° ´ o°ÄÂ¨³³ÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦È£µ¥ÄÎµ®Áª¨µÄ®¦º°
Ô)Á®»°ºÉÇ
Ã¥³o°ÎµÁ·µ¦£µ¥ÄÎµ® ÒÖ ª´ ®¨´µ¸ÉÅo¦´Á¦ºÉ°µÎµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
´µ¤¤µ¦µÔÙÂ®n¡¦³¦µ§¬¸µªnµoª¥®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¦·®µ¦·µ¦oµÁ¤º°¸É¸ ¡.«.ÓÖÕ×
Ô. ®¨´µ¸ÉÅoÎµÁ·µ¦µ¤ o° Ó. Â¨oª °Ä®onª¦µµ¦´ÊÂo¨µ¦¡·µ¦µÎµÁ·µ¦Ä®oÎµ´
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸¦µ Â¨³®µ¡o¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®Â¨oªÂnÁ¦ºÉ°´¨nµª¥´Å¤nµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦È
Åo Ä®onª¦µµ¦´Ê Âo¨µ¦¡·µ¦µÄ®oÎµ´Á¨ µ· µ¦³¦´ ¤¦¸¦µÁ}¦³¥³»  ÔÑ ª´  ªnµ³
ÎµÁ·µ¦ÅoÂ¨oªÁ¦È ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°Á} o°¤¼¨¦µ¥µ¨ªµ¤º®oµÄ®oÎµ´¦µÁ¨ µ·µ¦Â¨³¼oÁ¸É¥ª o°¦µ
Õ. Äµ¦Î µÁ· µ¦Âo Å { ®µ®¦º °®µ o °¥» · Á¡ºÉ °Á° o °¤¼ ¨®¦º ° o °· Á®È Ä®o Î µ´ Á¨ µ· µ¦
³¦´¤¦¸ ÂoÎµ´¦µÁ¨ µ·µ¦Á¡ºÉ°Îµªµ¤¦µ´¤¼¨¡¦³¤®µ¦»µ¦µ iµ¨³°°»¨¸¡¦³µÄÁ¦ºÉ°
´¨nµª ª¦ÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦ÈÃ¥Á¦Èª¹ÉÅ¤nª¦ÄoÁª¨µÁ· Ò e ¥ÁªoÁ¦ºÉ°¸Éo°ÄoÁª¨µµ Án ¸¸Éo°¦°¢{
¨Îµ¡·¡µ¬µ«µ¨¹¸É»
Ö. ®µn ª¦µµ¦Å¤n µ¤µ¦Î µÁ· µ¦ÄÁ¦ºÉ °Ä °Ä®oÂo°»¦¦ o° ´ o °Ä®oÎµ´Á¨ µ·µ¦
³¦´¤¦¸¦µÂnÁ·ÉÇÅ¤nª¦¨n°¥Ä®o¨nªÁ¨¥Á}Áª¨µµ ¹ÉÎµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸°µ¡·µ¦µÁ°
¡¦. ¡· µ¦µÎ µ®¦³¥³Áª¨µÄ®o Ân n ª¦µµ¦¦´ Å· ´ · µ¤´ ¥¤µ¦µ ÔØ Â®n ¡¦³¦µ§¬¸ µªn µo ª¥
®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¦·®µ¦·µ¦oµÁ¤º°¸É¸ ¡.«. ÓÖÕ× Á¡ºÉ°¤·Ä®o¼o °¡¦³¦µµªµ¤Á}¦¦¤®¦º°µ¦ °
¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»Á¦µ³®ro°¦°µÁ·ª¦
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·ÄÁ¦ºÉ°´¨nµªn°Å
°Âªµ¤´º°
´¥§¬r ·¬°Îµµ
(µ¥´¥§¬r ·¬°Îµµ)
¦°¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª²
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. / Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÔÔ (¤) ÖÑÕÖÕ
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(ÎµÁµ)

¸É ¦ ÑÖÑÕ/ª ÒÙÙ

Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
ÎµÁ¸¥¦´µ¨ ¤. ÒÑÔÑÑ
ÒØ ´¥µ¥ ÓÖÕØ

Á¦ºÉ° °Ä®oº°·´·µ¤®¤µ¥ªnµoª¥µ¦j°´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦· ¡.«. ÓÖÕÓ Ã¥Á¦n¦´
Á¦¸¥ Á¨ µ·µ¦³¦¦¤µ¦j°´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·Â®nµ·
oª¥ ¡¨Îµ¦ªÁ° ª»·´¥ «¦¸¦´ª»· ¦³µ¦¦¤µ¦j°´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·
Â®nµ· (...) Åo¤¸®´º°¦µÁ¦¸¥µ¥¦´¤¦¸ °Ä®o¡·µ¦µ´Éµ¦µ¤®¤µ¥¦¸¼o´´´µ
Å¤n¡·µ¦µÃ¬Áoµ®oµ¸É °¦´µ¤µªµ¤·¸É³¦¦¤µ¦ ... ¤¸¤·¸Ê¤¼¨ªµ¤·µª·´¥£µ¥Ä
ÔÑ ª´´Ânª´¸ÉÅo¦´Á¦ºÉ°µ¤¤µ¦µ ÚÔ Â®n¡¦³¦µ´´·¦³°¦´¦¦¤¼ ¹Éµ¥¦´¤¦¸Åo
¤°®¤µ¥Ä®o¦°µ¥¦´¤¦¸ (µ¥ª·¬» Á¦º°µ¤) ¦´Å·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µÄÁ¦ºÉ°´¨nµªÂ¨³
¦µ¥µ¨Ä®o³¦¦¤µ¦ ... ¦µÂ¨oª °µ¸Êµ¥¦´¤¦¸¥´Åo´Éµ¦Ä®o®nª¥µ °¦´º°
·´·µ¤®¤µ¥ªnµoª¥µ¦j°´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦· ¡.«. ÓÖÕÓ Ã¥Á¦n¦´oª¥
³¦´¤¦¸Åo¨¤·Á¤ºÉ°ª´¸É ÒÕ ´¥µ¥ ÓÖÕØ ¦´¦µÂ¨³Á®È°Ä®oÎµ´nª¦µµ¦
nµÇ ·´·µ¤¤·³¦¦¤µ¦ ... Â¨³ÎµÁ·µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¦³°¦´¦¦¤¼ªnµoª¥µ¦
j°´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦· ¡.«. ÓÖÕÓ Ã¥Á¦n¦´ Á¡ºÉ°¦µ¦µ¤Áoµ®oµ¸É °¦´¼o»¦·Â¨³
´»Áoµ®oµ¸É °¦´·´·®oµ¸Éoª¥ªµ¤»¦·Ã¥¥¹º°¦³Ã¥rnª¦ª¤Á}Îµ´
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦¦µ Â¨³ °ÅoÂoÄ®onª¦µµ¦Ä´´¦µÂ¨³º°·´·n°Åoª¥
°Âªµ¤´º°
ª¦«´·Í °»¦¦¦Ã
(µ¥ª¦«´·Í °»ª¦¦Ã)
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸

Îµ´¦·®µ¦µ¦¦³»¤³¦´¤¦¸
Ã¦. Ñ ÓÓÙÑ ÚÑÑÑ n° ÔÔÓ-Ô
Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÙÑ ÚÑ×Ö
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(ÎµÁµ)

nª¤µ
¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÔÑÔÓ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
Ù ´¥µ¥ ÓÖÕØ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦/µ¦Á¦n¦´·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ¦Â¨³µ¦ÂoÁº°
Á¦ºÉ°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÓÚÑÕ ¨ª´¸É ÔÑ ·®µ¤ ÓÖÕØ
µ¤®´º°¸É°oµ¹ ¦µªnµÅo¤¸{®µÄµ¦ÎµÁ·µÁ¦ºÉ°µ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥µ¤µ¦
´É  µ¦ °¦³¦ª¤®µÅ¥®¨µ¥¦³µ¦ ¹É  Åo ¡·  µ¦µÂªµÂo Å {  ®µ´  ¨n µ ªÂ¨o ª ¹  Ä®o
nª¦µµ¦Â¨³´®ª´ º°Á}Âªµ·´· ´¸Ê
Ò. ¦¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦¦ª° o°ÁÈ¦·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥
{®µ¸É¡ ®¨µ¥®nª¥µ/´®ª´ Ä®o®nª¥µÄ´´®¦º°Ân´Ê³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°
¦ª° o°ÁÈ¦· Ân®nª¥µ/´®ª´ Å¤nÁ°ªµ¤Á®È¦³°Á¦ºÉ°Å¥´¦³¦ª¤®µÅ¥Á}Á¡¸¥
µ¦¦ª¦ª¤Á°µ¦nÅÁnµ´Ê Â¨³®¨µ¥Â®n³Äo®´º°¦³´¦µÂµ¦¨ºÉ°Äµ¦nÁ°µ¦´ÊÇ
o ° Á°Ä®o  · ´ · Ä®o ® n ª ¥µ/´  ®ª´  Á°ªµ¤Á®È  ¦³°µ¦¡·  µ¦µÅ¥´ 
¦³¦ª¤®µÅ¥»¦´Ê Â¨³ª¦Äo®´º°£µ¥°®¦º°´¹ o°ªµ¤Âµ¦Äo®´º°¦³´¦µ
Ó. ¦¸µ¦Á¦n¦´·µ¤¨Á¦ºÉ°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥
{®µ¸É¡ nª¦µµ¦/´®ª´ Å¤n¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µµ¤Îµ®Áª¨µ
o°Á°Ä®o·´· Ä®onª¦µµ¦/´®ª´ Á¦n¦´ÎµÁ·µ¦ ®µÅ¤nÂ¨oªÁ¦È£µ¥ÄÎµ®
°Ä®o¦µ¥µªµ¤º®oµÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µoª¥
Ô. ¦¸µ¦Áº°Ä®o¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ
{®µ¸É¡ µnª¦µµ¦/´®ª´ Å¤nÄ´ µ¦Áº°Ä®o¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦
(µ´®ª´Áº°¹ × ¦´Ê)

/ o°Á°...
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o°Á°Ä®o·´· Ä®onª¦µµ¦/´®ª´ Á¦n¦´ÎµÁ·µ¦ÄÁ¦ºÉ°¸É¤¸µ¦Áº°Á}¡·Á«¬ Ân
µ¦ÂoÁº°´Ê³¡·µ¦µ¹ªµ¤¥µnµ¥ °Á¦ºÉ°¸É³ÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°¦³°µ¦¡·µ¦µoª¥ ®µ¦µ
ªnµÁ}Á¦ºÉ°·¦¦¤µ ¹ÉÁoµ®oµ¸Éµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Åo£µ¥ÄÎµ®¦³¥³Áª¨µ´¨nµªÂnÅ¤nÎµÁ·µ¦Ä®o
Â¨oªÁ¦È£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ´ª¦®¦º°Å¤n¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®o¦µ ®¦º°Å¤nÅo¸ÊÂÁ®» ´ o°Ä®o¦µ
Â¨³Åo¤¸µ¦ÂoÁº°¹ Ô ¦´Ê ®nª¥µ/´®ª´ª¦³¡·µ¦µ¤¦¦£µ¡Áoµ®oµ¸É¼o¦´·°Á¦ºÉ°¦µª
¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ µ¤ª¦Ân¦¸oª¥
°¹É ¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ¸ªnµÄ ³¸ÊÁ¦ºÉ°¦µªµ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥¤¸Á}Îµª¤µÁ}
£µ¦³ °nª¦µµ¦Â¨³´®ª´ ÂnÁºÉ°µÁ}¦¸ªµ¤Áº°¦o° °¦³µÂ¨³Á}Ã¥µ¥¸ÉÎµ´
°µ¥¦´¤¦¸ (¡...¦. ´¬· ·ª´¦) Â¨³¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ (µ¥Ã£· ¡¨»¨)
´ ´Ê  ¹  °Ä®o » n ª ¦µµ¦Â¨³´  ®ª´  Ä®o ªµ¤Î µ ´ ÄÁ¦ºÉ ° ¸Ê Á }  ¦¸ ¡· Á «¬ Î µ ®¦´ ´ ®ª´  Ä®o ´Ê 
³¨»n¤·´·µ (Taskforce) µ®¨µ¥Ç ®nª¥µ ¹Ê¤µ¦´·°Á}µ¦Á¡µ³ µ¤®´º°¸É°oµ¹È
³µ¤µ¦Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦ÎµµÅo
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´
°Âªµ¤´º°
´¥§¬r ·¬°Îµµ
(µ¥´¥§¬r ·¬°Îµµ)
¦°¨´¦³¦ª ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª²
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. / Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ
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(ÎµÁµ)
nª¤µ
¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª ÓÚÑÕ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÔÑ ·®µ¤ ÓÖÕØ

Á¦ºÉ° µ¦ÎµÁ·µ¦ÂoÅ {®µµ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Ä¦³´´®ª´
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
oª¥{»´µ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ °´®ª´¤¸®¨µ¥n°µ °µ³¦´Á¦ºÉ°¦o°» r/
¦o°Á¦¸¥µ¦³¦ª¤®µÅ¥ÅÎµÁ·µ¦Â¨oª ¥´o°¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥Ä¨´¬³Á¸¥ª´µ
¦³¦ª ª ¦¤Â¨³°r  ¦°·  ¦³°ºÉ  ¹É ¤¸ °Î µ µÂ¨³®o µ ¸É µ¤®¤µ¥®¨µ¥®n ª ¥µ °µ· Á n 
Îµ´µ³¦¦¤µ¦j°´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦»¦·Â®nµ· (...) Îµ´µ¼o¦ªµ¦Ân·
¦´£µ Îµ´µj°´Â¨³¦µ¦µ¤µ¦¢°Á· (...) Â¨³Îµ´µµ¦¦ªÁ·Ân· (.) ²¨²
¨°Ã¥µ¥ °¦´µ¨ ¹ÉÄ®o´®ª´´´Ê¼o¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Åªo¸É¦·Áªª¼oªnµ¦µµ¦
´®ª´ µ¦¸´¨nµª ÎµÄ®o¦·¤µµ¦¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ ¤¸Îµª¤µ ³Á¸¥ª´°´¦µÎµ¨´
°¼o·´·µ¦´Á¦ºÉ°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ °´®ª´¤¸Îµ´Â¨³o°¦´·°µoµ°ºÉoª¥ ÂnÄµ
Ã¥µ¥ °¦´µ¨¨´Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Á¡ºÉ°Á}µ¦Îµ´» r Îµ¦»» Ä®o¦³µ
Á} Á¦ºÉ° Á¦nn ª  ´ ´Ê  Á¡ºÉ ° Á} µ¦Âo Å {®µÁ¸É ¥ ª´  µ¦¦o°» r/¦o °Á¦¸ ¥  ¸É ¤¸¦·¤µ¤µÁ}  µ¦
°°Ã¥µ¥ °¦´Äµ¦ÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°´¨nµªÄ®o´¦³µ ¹Ä®o´®ª´¡·µ¦µµ¦·´·µ
Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ °´®ª´Â¼¦µµ¦´¸Ê
Ò. Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Ã¥¤°®¤µ¥Ä®o¦°¼oªnµ
¦µµ¦´®ª´Ä®¹ÉÁ}¼o¦´·°°¥nµ´Á Á}¦³¦ª¦ º° ¦´·°µ¦o°» r/
¦o°Á¦¸¥ ´Êµ«¼¥rÎµ¦¦¦¤¦³¦ª¤®µÅ¥ µ¼o¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ (¼oµ¥² ´¬·)
Â¨³µµnª¦µµ¦/®nª¥µ °¦´°ºÉÇ
Ó. µ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Ä¦³´´®ª´¹ÉÁ¸É¥ª o°´®nª¥µnµÇÄ´®ª´®¨µ¥
®n ª¥µ Â¨³Ä¦¸¸É´®ª´Á®È ªn µ¦·¤µµµ¦¦o °» r/ ¦o°Á¦¸¥ °´®ª´¤¸¦· ¤µ¤µÂ¨³¤¸
°´¦µÎµ¨´ °´®ª´¤¸Å¤nÁ¡¸¥¡°Äµ¦·´·µÁ¸É¥ª´µ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ÈÄ®o´®ª´¡·µ¦µ¼¦µµ¦
Áoµ®oµ¸Éµnª¦µµ¦/®nª¥µ °¦´°ºÉ Ã¥Ân´ÊÁoµ®oµ¸Éµnª¦µµ¦/®nª¥µ´¨nµªÁ oµ¦nª¤
·´·µÄ¨´¬³¨»n¤·´· (Taskforce) Â¨³¤°®¤µ¥Ä®o¦´·°Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Á}µ¦
Á¡µ³Èµ¤µ¦³ÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°´¨nµª¸ÉÁ· ¹ÊÅo
/ Ô. ¦¸ °µ¦...
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Ô. ¦¸ °µ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ ¹Éo°ÄoÁª¨µÄµ¦¦ª° o°ÁÈ¦·µÄ ³¸É¼o¦o°
³Å¤n¦µªnµ ´®ª´Îµ¨´ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°» r/¦o°Á¦¸¥´¨nµª°¥nµn°ÁºÉ°È³ÎµÁ¦ºÉ°´¨nµªÅ¦o°» r/
¦o°Á¦¸¥¥´®nª¥µ°ºÉ®¦º°®nª¥µÁ®º° ¹ÊÅ°¸ ®¦º°°µÎµÅ¼nµ¦¦o°» r/¦o°Á¦¸¥¨nµª®µ¼oªnµ¦µµ¦
´®ª´/Áoµ®oµ¸É¼o·´·µªnµ¨³Á¨¥®¦º°Á¡·Á¥Å¤n·´·®oµ¸É¦¸´¨nµª ´´Ê ¹ª¦¤°®¤µ¥Ä®o¨»n¤
·´·µ (Taskforce) ´¨nµª ªµ¦³µ¦·´·µÂ¨³Âo¨ªµ¤º®oµÁ¦ºÉ°¦o°» r/¦o°Á¦¸¥ Ä®o¼o¦o°
®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o Â¨³¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ»¦³¥³oª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³ÎµÁ·µ¦n°Å

°Âªµ¤´º°
Á¦·¤«´·Í ¡¬r¡µ·
(µ¥Á¦·¤«´·Í ¡¬r¡µ·)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª²
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. / Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ
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(ÎµÁµ)

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ

¸É ¤ ÑÓÑÖ.Ô/ª Ò×ÙØ

ÓÑ ¡§¬£µ¤ ÓÖÕØ
Á¦ºÉ° µ¦¦³µªµ¤¦nª¤¤º°´®nª¥µ£µ¦´Äµ¦ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o°Ä®oÂn¦³µ
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
·É¸Én¤µoª¥ ÎµÁµ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É ¦ ÑÖÑÔ/ª ÚÙ ¨ª´¸É ÓÚ Á¤¬µ¥ ÓÖÕØ
Îµª Ò »
o ª ¥Î µ ´  Á¨ µ·  µ¦³¦´  ¤¦¸ Âo  ¤·  ³¦´  ¤¦¸ Á¤ºÉ ° ª´  ¸É ÓØ Á¤¬µ¥ ÓÖÕØ
Á®È°Âªµ·´·µ¤¸ÉÎµ´µ¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µÁ° Ã¥Ä®oº°·´·ªnµ Á¤ºÉ°Åo¦´
®´º°®¦º°Åo¦´µ¦·n°µ¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µ ®¦º°Îµ´µ¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µ
Á¡ºÉ ° Ä®o ¸Ê Â  o ° ÁÈ  ¦·  ®¦º ° n  Á°µ¦®¨´  µÁ¡ºÉ ° ¦³°¡·  µ¦µÁ¦ºÉ ° ¦o ° Á¦¸ ¥ Â¨o ª Áo µ ®o µ ¸É
°®nª¥µ´¨nµª³o°¦µ¥µÄ®o®ª´ ®oµ®nª¥µ¦µÃ¥Á¦Èª Â¨³Ä®o®´ª®oµ®nª¥µ´Éµ¦ Á¦n¦´
Â¨³·µ¤Ä®o¦¸¸ÊÂ®¦º°nÁ°µ¦®¨´µ¸ÉÁ¸É¥ª o°Å¥´Îµ´µ¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µÃ¥Á¦Èª
Á¡ºÉ°¸É¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µ³Åo¡·µ¦µª··´¥Îµ¦o°Á¦¸¥Á¡ºÉ°ÂoÅ » r¦o°Ä®oÂn¦³µ
Ã¥Á¦Èªµ¤®¨´µ¦¦·®µ¦·µ¦oµÁ¤º°¸É¸µ¤Ã¥µ¥ °¦´µ¨ ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤·É¸É¤µoª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´
°Âªµ¤´º°
´¥§¬r ·¬°Îµµ
(µ¥´¥§¬r ·¬°Îµµ)
¦°¨´¦³¦ª ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦./Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÔÔ
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(ÎµÁµ)

Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
ÎµÁ¸¥¦´µ¨ ¤. ÒÑÔÑÑ

¸É ¦ ÑÖÑÔ/ª ÚÙ

ÓÚ Á¤¬µ¥ ÓÖÕØ
Á¦ºÉ° µ¦¦³µªµ¤¦nª¤¤º°´®nª¥µ£µ¦´Äµ¦ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o°Ä®oÂn¦³µ
Á¦¸¥ Á¨ µ·µ¦Îµ´µ¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µ
·É¸Én¤µoª¥ Ò. ÎµÁµ®´º°Îµ´µ¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µ ¸É ¦ ÔÒ/ÕÙØØ
¨ª´¸É ÒÑ ¡§«·µ¥ ÓÖÕ×
Ó. ÎµÁµ®´º°Îµ´µ¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µ nª¸É» ¸É ¦ ÔÒ/ÓÒÓÔ
¨ª´¸É ÒÚ ¤¸µ¤ ÓÖÕØ
oª¥Îµ´µ¼o¦ª¦µµ¦Ân· °¦´£µÁ°ªnµ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¦³µµÂ¨³¦nª¤¤º°
Äµ¦Âo Å {  ®µ»  r ¦o °  °¦³µÁ}  ÅÃ¥Á¦È ª ¤µ¤Áµ¦¤r °¦´  ¦¦¤¼ 
Â®n  ¦µ°µµ´  ¦Å¥ ¹  °Ä®o  ³¦´  ¤¦¸ Î µ ®Âª· ´ · Å ¥´  »  ®n ª ¥µ£µ¥Äo ´  ´  ´  µ
Â¨³Îµ´¼Â¨ °¦´µ¨ Ã¥Ä®oº°·´·ªnµ Á¤ºÉ°Åo¦´®´º°®¦º°Åo¦´µ¦·n°µ¼o¦ª¦µµ¦Ân·
°¦´£µ®¦º°Îµ´µ¼o¦ª¦µµ¦Ân· °¦´£µÁ¡ºÉ°Ä®o¸ÊÂ o°ÁÈ¦· ®¦º°nÁ°µ¦®¨´µ
Á¡ºÉ ° ¦³°µ¦¡·  µ¦µÁ¦ºÉ ° ¦o ° Á¦¸ ¥ Â¨o ª Áo µ ®o µ ¸É °®n ª ¥µ´  ¨n µ ª³o ° ¦µ¥µÄ®o ®´ ª ®o µ
®nª¥µ¦µÃ¥Á¦Èª Â¨³Ä®o®´ª®oµ®nª¥µ´Éµ¦Á¦n¦´Â¨³·µ¤Ä®o¦¸¸ÊÂ®¦º°nÁ°µ¦®¨´µ
¸ÉÁ¸É¥ª o°Å¥´Îµ´µ¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µÃ¥Á¦Èª Á¡ºÉ°¸É¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µ³Åo
¡·µ¦µª··´¥Îµ¦o°Á¦¸¥Á¡ºÉ°ÂoÅ » r¦o° Ä®oÂn¦³µÃ¥Á¦Èªµ¤®¨´µ¦¦·®µ¦·µ¦oµÁ¤º°¸É¸
µ¤Ã¥µ¥ °¦´µ¨n°Å ªµ¤¨³Á°¸¥¦µµ¤·É¸Én¤µoª¥
³¦´¤¦¸Åo¤¸¤·Á¤ºÉ°ª´¸É ÓØ Á¤¬µ¥ ÓÖÕØ Á®È°Âªµ·´·µ¤¸ÉÎµ´µ
¼o¦ªµ¦Ân· °¦´£µÁ°Â¨³Ä®oÂoÁª¸¥Ä®onª¦µµ¦®¦º°®nª¥µ °¦´¦µ Â¨³º°·´·
n°Å
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µ
°Âªµ¤´º°
ª¦«´·Í °»ª¦¦Ã
(µ¥ª¦«´·Í °»ª¦¦Ã)
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
Îµ´··¦¦¤
Ã¦. Ñ ÓÓÙÑ ÚÑÑÑ n° ÔÑÙ-Ú
Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÙÑ ÚÑÖÙ
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(ÎµÁµ)

Îµ´ÉÎµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
¸É ×ÒÓ/ÓÖÕÖ
Á¦ºÉ° µ¦´´Ê «¼¥rÎµ¦¦¦¤
----------------µ¤¸É Å o ¤¸  ¦³¦ªÂn n ª ¦µµ¦Î µ ´  µ¨´  ¦³¦ª ¦³¦ª¤®µÅ¥ ¡.«.
ÓÖÕÖ Ânnª¦µµ¦Ä¦µµ¦¦·®µ¦n ª¨µ °Îµ´µ¨´ ¦³¦ª ¦³¦ª¤®µÅ¥
°°Á} ÒÓ nª¦µµ¦ ´Ê
ÁºÉ°µ ¦³¦ª¤®µÅ¥ Åo¤¸Ã¥µ¥Äµ¦¦·®µ¦¦µµ¦Á¡ºÉ°Á¦·¤¦oµ´¤Å¥Ä®oÁ·
“oµÁ¤º°nµ°¥¼n Á·¼»¦¦¤” Ã¥µ¦¦´¦»»¦¦¤Ä®o·´·µÄ®oªoµ ªµÂ¨³ÎµµÄÁ·¦»¤µ ¹Ê
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦·´·£µ¦·µ¤µ¦°°Ã¥µ¥ °¦³¦ª¤®µÅ¥´¨nµªÅo°¥nµ¤¸
¦³·  · £ µ¡Â¨³Á°ºÊ ° °Î µ ª¥n ° £µ¡µÄ{  » ´  ¹  °µ«´ ¥ °Î µ µµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µ ÒÒ Â®n 
¡¦³¦µ´  ´ · ¦ ³Á¸ ¥ ¦· ® µ¦¦µµ¦Ân  ·  (´  ¸É Ö) ¡.«. ÓÖÕÖ Ä®o ´  ´Ê  «¼  ¥r Î µ ¦¦¦¤
¦³¦ª¤®µÅ¥ ¹Ê Ã¥¤¸µ³Á}®nª¥µÁ¸¥Ánµ¦³´°£µ¥ÄÎµ´µ¨´¦³¦ª ¤¸°Îµµ
®oµ¸É¦´·°Äµ¦¦´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥ ¦o°» r¨° ÓÕ ´ÉªÃ¤ ª·Á¦µ³®r ·µ¤ ¦³µÂ¨³¦³Á¤·¨
µ¦Îµµ nÁ¦· ¤Â¨³Á¦µ³®r¡¨Á¤º °¸ ¦ª¤´Êµ¦·´·µ¦Ä¡ºÊ¸É ¦¸ ¤¸Á¦ºÉ°Îµ´Á¦n n ªÁ¡ºÉ °
°°ªµ¤o°µ¦ °¦³µÅooª¥ªµ¤¦ªÁ¦Èª Ã¥¤¸µ¦´Ã¦¦oµ µ¦Ânnªµ£µ¥Ä
¦µµ¤ªÂoµ¥Îµ´É¸Ê
´Ê¸Ê ´ÊÂn´¸ÊÁ}oÅ

´É  ª´¸É Ò× ´ªµ¤ ÓÖÕÖ
Á¦·¤«´·Í ¡¬r¡µ·
(µ¥Á¦·¤«´·Í ¡¬r¡µ·)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
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(ÎµÁµ)

nª¸É»
¸É ¤ ÑÓÓØ.Ö/ª ÔÙÚ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÒ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÖ

Á¦ºÉ° µ¦ÎµÁ·µÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¦o°» r
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
·É¸Én¤µoª¥ Ò. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ó/ª ÔÕÕ× ¨ª´¸É ÓØ
¡§«·µ¥ ÓÖÕÕ
µ¤¸É  ¦ ³  ¦ ª  ¤ ® µ  Å  ¥ Å o Â o   ¨  µ ¦ ´ ¤ ¤  µ Â    µ ¦  ¦ ª  ¦ µ   µ ¦ ° 
¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦³Î µ e  ¦³¤µ ÓÖÕÖ ¦ª¤´Ê  Âªµµ¦Âo Å {  ®µªµ¤Áº ° ¦o °  °
¦³µ (Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r) Ã¥¤°Ä®o¼o¦ª¦µµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ Á}¼o¦´·°Äµ¦¦³µ
´´®ª´Á¡ºÉ°ÂoÅ {®µÂ¨³Á¦n¦´·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ¦ Á¡ºÉ°Ä®o´®ª´º°·´· ªµ¤¨³Á°¸¥¦µ
µ¤·É¸Én¤µoª¥ Ò
¦³¦ª¤®µÅ¥ ¡·µ¦µÂ¨oªÁ®Èªnµ{®µªµ¤Áº°¦o° °¦³µ¤¸ªµ¤Îµ´
µ¤£µ¦· °¦³¦ª¤®µÅ¥ Ã¥Á¡µ³Á¦ºÉ° “Îµ´» r Îµ¦»» ” ´´Ê Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÂoÅ {®µªµ¤
Áº°¦o° °¦³µ (Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r) Åo¦´µ¦¦´¦»ÂoÅ °¥nµ¦·´Â¨³´Á·¨Á}¦¼¦¦¤
¹Ä®o´®ª´ÎµÁ·µ¦´n°Å¸Ê
Ò.¦ª°Á¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r ¦o ° Á¦¸ ¥  ¸É ° ¥¼n Ä ªµ¤¦´  ·  ° °´  ®ª´  ¸É ¥´  o µ 
ÎµÁ·µ¦Â¨³Á¦n¦´ÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦È Â¨³¦µ¥µÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ£µ¥Äª´¸É ÔÑ ª´
´Ânª´¸É ÒÖ »¤£µ¡´r ÓÖÕÖ
Ó.Á¤ºÉ°¡oÎµ®¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®µ¤ o° Ò ¦³¦ª¤®µÅ¥³ÅoÎµÁ·µ¦ ¦ª¤´Ê
µ¦·  µ¤Á¦n  ¦´  Á¸É ¥ ª´  Á¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r °´  ®ª´  Ã¥Á¦n  ¦´  µ¤Âªµ®´  º ° ´É  µ¦
¸É ¤ ÑÓÑÒ.Ó/ª ÒÙØÙ ¨ª´¸É Õ ¦µ¤ ÓÖÕÔ Á¦ºÉ° µ¦·µ¤Â¨³Îµ´¼Â¨µ¦·´·¦µµ¦
¨n µ ªº ° Á¦ºÉ ° ÄÎ µ ®ª´  Áª¨µÄ®o ´  ®ª´  ¦µ¥µ Á¤ºÉ ° ¹  Î µ ®Áª¨µÂ¨o ª ´  ®ª´  Å¤n ¦ µ¥µ
¦³¦ª¤®µÅ¥³¤¸®´º°Áº°¡¦o°¤´Ê¦³´¦µ “Áº°¦´Ê¸É Ò” Á¤ºÉ°¦Îµ®Áª¨µÁº°¦´Ê¸É Ò
Â¨oª ´®ª´¥´Å¤n¦µ¥µ ¦³¦ª¤®µÅ¥³¤¸®´º°Áº°¡¦o°¤¦³´¦µ “Áº°¦´Ê¸É Ó” ®µ¤·Åo¦´
¦µ¥µµ¤Îµ®¦³¦ª¤®µÅ¥³ “Áº°¦´Ê¸É Ô” ¡¦o°¤´ÊÄ®o´®ª´¡·µ¦µÎµÁ·µ¦µª·´¥
¼o¤¸®oµ¸ÉÎµ´¼Â¨Â¨³¼o¦´·°µ¤ª¦Ân¦¸n°Å
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Ô.Î µ ®¦´  µ¦Á¦n  ¦´ ·  µ¤¨µ¦Î µ Á·  µÂo Å {  ®µÁ¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r °´  ®ª´ 
¦³¦ª¤®µÅ¥Åo ¤ °Ä®o ¼o  ¦ªµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥¦³Î µ Á ¦´  ·  ° µ¤´ ¥ ®´  º °
¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ó/ª ÔÕÕ× ¨ª´¸É ÓØ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÕ
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¡·µ¦µÎµÁ·µ¦ Â¨³¦µ¥µÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ£µ¥Äª´¸É
ÒÙ ¤¸µ¤ ÓÖÕÖ

°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
¥¥» ª·¥´ ·¬
(µ¥¥¥» ª·´¥·¬)
¦°¨´¦³¦ª ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
Îµ´¦ª¦µµ¦ ¦³¦ª¤®µÅ¥
Ã¦. /Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÔÔ

63

(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÒÕÑ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÕ ·®µ¤ ÓÖÕÕ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÂ¨³¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤Ä´´¦³¦ª¤®µÅ¥ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´
¦³¦ª¤®µÅ¥Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ d ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÒÑÓ ¨ª´¸É ÒØ ´¥µ¥ ÓÖÕÒ
Ó. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÓÑØ ¨ª´¸É ÓÖ ¤¦µ¤ ÓÖÕÓ
µ¤¸É¦³¦ª¤®µÅ¥ÅoÂoÂªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÂ¨³¨nµªÃ¬
oµ¦µµ¦¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´ ´Ê
ÁºÉ°µ¥´¤¸®nª¥µÄ´´¦³¦ª¤®µÅ¥¤·Åo·´·µ¤®´º°´Éµ¦´¨nµª
oµoÃ¥Á¦n¦´ ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¹¤¸´µÄ®oÎµ´®nª¥µÄ´´¦³¦ª¤®µÅ¥
Ä®oº°·´·µ¤®´º°´Éµ¦´¨n µª Â¨³®µ¡ªnµÁoµ®oµ¸ÉÁ¸É¥ª o°¤·Åo·´·µ¤ÈÄ®oÎµÁ·µ¦
µª·´¥µ¤ª¦Ân¦¸
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´
°Âªµ¤´º°
³«´·Í ¥»ª¼¦r
(µ¥³«´·Í ¥»ª¼¦r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦./Ã¦µ¦ Ñ ÓÓÓÒ ÒÒÔÔ ¤ ÖÑÕÖÕ
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÒ.Ó/ª ÒÙØÙ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
Õ ¦µ¤ ÓÖÕÔ

Á¦ºÉ° µ¦·µ¤Â¨³Îµ´¼Â¨µ¦·´·¦µµ¦
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
oª¥¦µªnµ µ¦¦µ¥µ¨µ¦·´·¦µµ¦®¦º°µ¦¦µ¥µ¨µ¦¦ªÂ¨³·µ¤µ
µ¤Âµ¦¦ª¦µµ¦¦³Îµe ¨°Á¦ºÉ°¸É¦³¦ª¤®µÅ¥´Éµ¦Å¥´´®ª´ Â¨oªÄ®o¦µ¥µ
¨µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®Åo¤¸µ¦¨n°¥¨³¨³Á¨¥Â¨³Å¤nÄnÄ
Äµ¦·´·Á}Á®»Ä®oÁ·ªµ¤¨nµoµÂ¨³Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥Ânµ¦µµ¦ ´´Ê Á¡ºÉ°Ä®oµ¦·µ¤Â¨³Îµ´
¼Â¨µ¦·´·µ °´®ª´Á}Åoª¥ªµ¤¦ªÁ¦ÈªÂ¨³Á·¦³··£µ¡ ¹Îµ®Âªµ·´·Äµ¦
Á¦n¦´·µ¤µÂ¨³Îµ´¼Â¨µ¦·´·¦µµ¦ °´®ª´ ´¸Ê
Ò. ®´º°¸É¨´¦³¦ª¤®µÅ¥¨µ¤´Éµ¦Å¥´´®ª´ ®µÁ}Á¦ºÉ°¸Éo°µ¦Ä®o
´®ª´¦µ¥µ¨Ä®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ ³Îµ®ª´ Áº° e ¸Éo°µ¦Ä®o´®ª´¦µ¥µ¨Ä®o
¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ»¦´Ê
Ó. ®µ´  ®ª´  Å¤n ¦ µ¥µ¨Ä®o  ¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ£µ¥ÄÎ µ ®µ¤ o ° Ò
¦³¦ª¤®µÅ¥³¤¸®´º°Áº°Ã¥Îµ®ª´ Áº° e ¸É³Ä®o´®ª´¦µ¥µÅÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥
¦µ ¡¦o°¤´Ê¦³´¦µ¥µ “Áº°¦´Ê¸É Ò” Ä®´º°´¨nµªoª¥
Ô. Á¤ºÉ ° Áº ° ¦´Ê  ¸É Ò ÅÂ¨o ª ´  ®ª´  Å¤n ¦ µ¥µ¨Ä®o  ¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦µ£µ¥Ä
¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®Åªo ¦³¦ª¤®µÅ¥³¤¸®´º°Áº°¦´Ê¸É Ó Ã¥Îµ®ª´ Áº° e ¸É³Ä®o´®ª´
¦µ¥µÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ ¡¦o°¤´Ê¦³´¦µ “Áº°¦´Ê¸É Ó” Ä®´º°´¨nµªoª¥
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Õ. Á¤ºÉ ° Áº °¦´Ê ¸É Ó ÅÂ¨o ª ´ ®ª´ Å¤n ¦ µ¥µ¨Ä®o  ¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ£µ¥Ä
¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®Åªo Ä®oÁº°¦´Ê¸É Ô Ã¥¨´¦³¦ª¤®µÅ¥³¤¸®´º°Á¦n¦´Ä®o´®ª´¦µ¥µ¨Ä®o
¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ ¡¦o°¤´ÊÂoÄ®o´®ª´¡·µ¦µÎµÁ·µ¦µª·´¥Ân¦°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥µ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Ä®oÎµ´¼Â¨Á¦ºÉ°´¨nµª ®´ª®oµÎµ´µ´®ª´Â¨³Áoµ®oµ¸É¼o¦´·°
Á¦ºÉ°´¨nµªoª¥ ¡¦o°¤´ÊÎµ®ª´ Áº° e ¸É³Ä®o´®ª´¦µ¥µ¨Á¦ºÉ°¸É¦³¦ª¤®µÅ¥Áº°Å¥´
´  ®ª´  ¡¦o ° ¤´Ê  ¨µ¦Î µ Á·  µ¦µª· ´ ¥ »  ¨´  ¨n µ ªÄ®o  ¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ ¦¸ Á n  ¸Ê
¦³¦ª¤®µÅ¥°µ³¡·µ¦µªnµ¨nµª´Áº°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´oª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³Ä®o¼oÁ¸É¥ª o°Åo¦µoª¥
°Âªµ¤´º°
³«´·Í ¥»ª¼¦r
(µ¥³«´·Í ¥»ª¼¦r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¨µ
Ã¦. ÓÓÔ-ÓÓÒ×
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(ÎµÁµ)

´¹ o°ªµ¤
nª¦µµ¦ ¦³¦ª¤®µÅ¥ Îµ´µ¨´¦³¦ª Ã¦. ÓÓÓÕÙÙÓ (¤) ÖÑÔØØ
¸É ¤ ÑÓÑÔ.Ö/ª ÓÕÒÙ
ª´¸É ÔÒ ·®µ¤ ÓÖÕÓ
Á¦ºÉ° Îµ´µ¦·´·µ °Áoµ®oµ¸É
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤Â¨³®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´¦³¦ª¤®µÅ¥
o ª ¥Åo¦´  Âo µÎ µ ´  µÁ¨ µ» µ¦¦´ ¤¦¸ ¦³¦ª¤®µÅ¥ ªn µ µ¦Î µ Á·  µ¦
Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¦o°» r °nª¦µµ¦®¦º°´®ª´µÂ®n¥´Á}ÅÃ¥¨nµoµ Å¤nµ¤µ¦ÂoÅ {®µ
ªµ¤Áº°¦o° °¦³µÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³´n°Á®»µ¦r ÎµÄ®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥n°¦µµ¦
Â¨³£µ¡¡r °¦³¦ª¤®µÅ¥ ´Ê¸Ê µÁ®»Îµ´¦³µ¦®¹ÉºÁºÉ°µÁoµ®oµ¸É¼o¦´·°Â¨³
¼o´´´µÅ¤nÄ®oªµ¤Ä®¦º°·µ¤¦ª°Á¦ºÉ°°¥nµ¦·´ ¹É¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥
Åo¤¸´µÄ®onª¦µµ¦Ä´´ÂoÅ {®µ´¨nµª Ã¥Ä®oÎµ´Áoµ®oµ¸ÉÄ®o¦ª°µÄªµ¤
¦´·°Á}¦³¥³ Â¨³Á¦n¦´µ¦ÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°³µÂ¨³ÂoÅ {®µµoµµ°¥nµ¦·´ Â¨³Á¤ºÉ°¤¸µ¦
Ã¥¥oµ¥®¦º°Á¨¸É¥Â¨ÎµÂ®n®oµ¸É ÈÄ®o¤¸µ¦¤°®¤µ¥µ¦µÄ®oµ¸Éµ¤¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä®o
´Á Á¡ºÉ°Ä®o¦µÎµªµoµÂ¨³Á¦n¦´ÎµÁ·µ¦n°Å ®µ¤¸Áoµ®oµ¸É¼oÄ¨³Á¨¥Â¨³ÎµÄ®oµ¦µµ¦
Á¸¥®µ¥ ÈÄ®o¡·µ¦µ¨Ã¬µª·´¥µ®´Ã¥Á¦n¦´
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°Á}®¨´·´·n°Å
³«´·Í ¥»ª¼¦r
(µ¥³«´·Í ¥»ª¼¦r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÑÓÑÔ.Ö/ª ÓÕÒØ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÔÒ ·®µ¤ ÓÖÕÓ

Á¦ºÉ° Îµ´µ¦·´·µ °Áoµ®oµ¸É
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
oª¥Åo¦´ÂoµÎµ´µÁ¨ µ»µ¦¦´¤¦¸¦³¦ª¤®µÅ¥ªnµ µ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´
Á¦ºÉ° ¦o° Á¦¸ ¥ ¦o° »  r °nª ¦µµ¦®¦º°´ ®ª´  µÂ®n¥´  Á} ÅÃ¥¨nµ o µ Å¤n µ¤µ¦Âo Å { ®µ
ªµ¤Áº°¦o° °¦³µÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³´n°Á®»µ¦r ÎµÄ®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥n°¦µµ¦
Â¨³£µ¡¡r °¦³¦ª¤®µÅ¥ ´Ê¸Ê µÁ®»Îµ´¦³µ¦®¹ÉÁºÉ°µÁoµ®oµ¸É¼o¦´·°Â¨³
¼o´´´µÅ¤nÄ®oªµ¤ÄnÄ®¦º°·µ¤¦ª°Á¦ºÉ°°¥nµ¦·´ ¹É¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥
Åo¤¸´µÄ®onª¦µµ¦Ä´´ÂoÅ {®µ´¨nµª Ã¥Ä®oÎµ´Áoµ®oµ¸ÉÄ®o¦ª°µÄªµ¤
¦´·°Á}¦³¥³Â¨³Á¦n¦´µ¦ÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°³µÂ¨³ÂoÅ {®µµoµ°¥nµ¦·´ Â¨³Á¤ºÉ°¤¸µ¦
Ã¥¥oµ¥®¦º°Á¨¸É¥Â¨ÎµÂ®n®oµ¸É ÈÄ®o¤¸µ¦¤°®¤µ¥µ¦µÄ®oµ¸Éµ¤¦³Á¸¥Á¸É¥ª o°Ä®o´Á
Á¡ºÉ°Ä®o¦µÎµªµoµÂ¨³Á¦n¦´ÎµÁ·µ¦n°Å ®µ¤¸Áoµ®oµ¸É¼oÄ¨³Á¨¥Â¨³ÎµÄ®oµ¦µµ¦Á¸¥®µ¥
ÈÄ®o¡· µ¦µ¨Ã¬µª·´¥µ®´Ã¥Á¦n¦´
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°Á}®¨´·´·n°Å
°Âªµ¤´º°
³«´·Í ¥»ª¼¦r
(µ¥³«´·Í ¥»ª¼¦r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
°µ¦Áoµ®oµ¸É
Ã¦µ¦ ÓÓÓÕÙÙÓ (¤) ÖÑÔØØ
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(ÎµÁµ)

nª¤µ
¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÓÑØ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÓÖ ¤¦µ¤ ÓÖÕÓ

Á¦ºÉ° ®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª
¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´¦³¦ª¤®µÅ¥
Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò. ®´º°¦¤Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É .ª. Ó×Ô/ÓÕÚÖ ¨ª´¸É Ö ¡§«·µ¥ ÓÕÚÖ
Ó. ®´º°¦¤Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É .ª. ÒÚØ/ÓÕÚ× ¨ª´¸É ÓÓ ·®µ¤ ÓÕÚ×
Ô. ®´º°¦¤Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É .ª. ÒÕÙ/ÓÖÑÓ ¨ª´¸É ÒÙ ¡§«·µ¥ ÓÖÑÓ
·É¸Én¤µoª¥ ÎµÁµ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É ¦ ÑÓÑ×/ÒØÑÙÖ
¨ª´¸É ÓÖ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ
µ¤®´º°¸É°oµ¹ ³¦´¤¦¸Åo¦³»¤Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÓ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ Â¨³¤¸¤·¥Á¨·
®´º°´¨nµª Îµª Ô ´ Â¨³Îµ®®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬
oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥ ¹ÊÄ®¤n ´¸Ê
Ò. Á¤ºÉ ° ¼o ´  ´  ´  µÅo ¦´  Á¦ºÉ ° ¦µª¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦ÄÁºÊ ° o  Ä®o º ° Á}  ªµ¤¨´ 
µ¦µµ¦ ®µÁ}´¦Án®r Ä®o¡·µ¦µÁ¡µ³¦µ¥¸É¦³»®¨´µ ¦¸Âª¨o°¤¦µ´Âo ¨°
¸Ê¡¥µ»¨Ân°Ánµ´Ê
Ó. n  Î µ ÁµÁ¦ºÉ ° ¦µª¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦Ã¥d  ºÉ ° ¼o ¦o ° ®¦º ° Î µ Áµ´  ¦Án ®r
Ä®o¼o´´´µ °¼o¼¨nµªÃ¬Îµµ¦ºªµ¨´ªnµ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á¡¸¥Ä ®¦º°Å¤n oµÁ®Èªnµ¦¸Å¤n¤¸
¤¼¨¸Éª¦ ¨nµª®µªnµ¦³Îµ·ª·´¥ ¹³¥»·Á¦ºÉ°Åo ´Ê¸Ê Ä®o¦¸ÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦ÈÃ¥Á¦Èª Â¨oª¦µ¥µÄ®o
¼o´´´µ¸ÉÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¦µ
Ô. Ä®o¼o´´´µ¸ÉÁ}¼oÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª² ÂoÄ®o¼o¦o°Á¦¸¥¦µÄµ¨´®¨´µ¸ÉÅo¦´
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r Â¨³£µ¥®¨´µ¦ºªÄÁª¨µ°´¤ª¦
Õ. oµ¦µªnµ ¤¸ªµ¤¦·°´Á}¦¸ªµ¤·µ®¤µ¥oµÁ¤º° Ä®oÎµÁ·¸µ°µµ
oµ¦µ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á}¦¸ªµ¤·µª·´¥ Ä®oÎµÁ·µ¦°ª ®¦º°´Ê¦¦¤µ¦°ªÅµ¤
¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°
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Ö. Ä®o¼o´´´µÄo»¨¡··´Éµ¦¸É¤ª¦Á¡ºÉ°»o¤¦°¼o¦o°¡¥µÂ¨³»¨¸ÉÄ®o o°¤¼¨
Äµ¦ºª °ª °¥nµÄ®oo°¦´£´¥®¦º°ªµ¤Å¤n°¦¦¤ ¹É°µÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥ µ¦Á}
¡¥µ®¦º°µ¦Ä®o o°¤¼¨´Ê
×. Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ ´Ê°ºªÄµ¨´Á¡ºÉ°®µ o°ÁÈ¦· ®µÁoµ®oµ¸É¼oºª
Äµ¨´Åo¦³Îµ¨³Á¤·n° oµ¦µµ¦¼o¼¨nµªÃ¬®¦º°»¨£µ¥° Â¨³ªµ¤Á¸¥®µ¥´¨nµªÁ· ¹Ê
µµ¦¦³ÎµÄ®oµ¸ÉÂ¤o¤·Åo¦³ÎµÃ¥Ä®¦º°¦³¤µÁ¨·Á¨n°°¥nµ¦oµ¥Â¦ ®nª¥µo°¦´·Äo
n µ ·  Å®¤ÂÂn ¼o Á ¸ ¥ ®µ¥µ¤®¨´  Ár Ä ¡¦³¦µ´  ´ ·  ªµ¤¦´  ·  µ¨³Á¤·  °Áo µ ®o µ ¸É
¡.«.ÓÖÔÚ
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·
°Âªµ¤´º°
³«´·Í ¥»ª¼¦r
(µ¥³«´·Í ¥»ª¼¦r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. /Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ
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(ÎµÁµ)

¸É ¦ ÑÓÑ×/ª ÓÒÙ

Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
ÎµÁ¸¥¦´µ¨ ¤. ÒÑÔÑÑ
ÓÖ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ

Á¦ºÉ° ®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª
¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥
Á¦¸¥ (Áª¸¥¦³¦ª ª ¦¤)
·É¸Én¤µoª¥ Ò. ´¸¦µ¥ºÉ°¤·³¦´¤¦¸/Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦
Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·¥´ ¸É¥Á¨·
Ó. ÎµÁµ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ÚÒÓÖ
¨ª´¸É Ò ¦µ¤ ÓÖÕÒ
Ô. ÎµÁµ®´º°Îµ´µ .¡. ¸É ¦ ÑØÑÚ.Ó/ÖÙÑ ¨ª´¸É Õ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÒ
Õ. ÎµÁµ®´º°Îµ´µ³¦¦¤µ¦§¬¸µ ¸É ¦ Ñ×ÑÒ/ÓÖ×Ö
¨ª´¸É Ò× ´ªµ¤ ÓÖÕÑ
Á·¤³¦´¤¦¸Åo¤¸¤·Á¸É¥ª´¦³Á¸¥µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ ªnµ
¦³Îµ·ª·´¥Â¨³µ¦¦´¡·µ¦µ´¦Án®r Îµª Ó ´ Â¨³Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸Á¸É¥ª´°ª
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ Îµª Ò ´ µ¤·É¸Én¤µoª¥ Ò
Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸¡·µ¦µÁ®Èªnµ ¤·³¦´¤¦¸Â¨³Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸Á¸É¥ª´
®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥
¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥´¨nµª Åoº°·´·¤µµÂ¨oª ¤ª¦Îµ¤·³¦´¤¦¸Â¨³Îµ´É
µ¥¦´¤¦¸´¨nµª¤µ¦ª¦ª¤¦´¦»ÂoÅ Â¨³¥¦nµÁ}®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·ÄÁ¦ºÉ°¸ÊÄ®¤nÄ®o
¤¸ªµ¤¤¼¦r°¥¼nÄ´Á¸¥ª´ Ã¥¤¸ªµ¤°¨o°´®¨´µ¦ °®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o° ¤¸ ´Ê°µ¦
·´·¸É¨³Á°¸¥´Á ³ªÄµ¦°oµ°·Â¨³Á®¤µ³¤Äµ¦º°·´· Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¹Åo
Îµ®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥
¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥µ¤¤·³¦´¤¦¸ Â¨³Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸´¨nµª¤µÎµ® ¹ÊÄ®¤n
¹É  ¦³¦ª¤®µÅ¥ Î µ ´  µ .¡. Â¨³Î µ ´  µ³¦¦¤µ¦§¬¸  µÅo Á °ªµ¤Á®È  ¤µÁ¡ºÉ °
¦³°µ¦¡·µ¦µ °³¦´¤¦¸oª¥ Â¨³Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸Åo¡·µ¦µªµ¤Á®È´¨nµªÂ¨oª

/ Á®È¤ª¦...
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Á®È¤ª¦¦´¦»¤·³¦´¤¦¸Â¨³Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸´¨nµªÃ¥¡·µ¦µ¥Á¨·¤·³¦´¤¦¸Â¨³
Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ê Ô ´ Â¨³Îµ®®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥
¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥ ¹ÊÄ®¤n ´¸Ê
Ò. Á¤ºÉ °¼o ´´ ´ µÅo ¦´ Á¦ºÉ °¦µª¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦ÄÁºÊ ° o Ä®oº °Á}  ªµ¤¨´ 
µ¦µµ¦ ®µÁ}´¦Án®r Ä®o¡·µ¦µÁ¡µ³¦µ¥¸É¦³»®¨´µ ¦¸Âª¨o°¤¦µ´Âo ¨°
¸Ê¡¥µ»¨Ân°Ánµ´Ê
Ó. n  Î µ ÁµÁ¦ºÉ ° ¦µª¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦Ã¥d  ºÉ ° ¼o ¦o ° ®¦º ° Î µ Áµ´  ¦Án ®r
Ä®o¼o´´´µ °¼o¼¨nµªÃ¬Îµµ¦ºªµ¨´ªnµ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á¡¸¥Ä ®¦º°Å¤noµÁ®Èªnµ¦¸Å¤n¤¸
¤¼¨¸Éª¦¨nµª®µªnµ¦³Îµ·ª·´¥ ¹³¥»·Á¦ºÉ°Åo ´Ê¸Ê Ä®o¦¸ÎµÁ·µ¦Ä®oÁ¦ÈÃ¥Á¦Èª Â¨oª¦µ¥µÄ®o
¼o´´´µ¸ÉÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¦µ
Ô. Ä®o¼o´´´µ¸ÉÁ}¼oÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª² ÂoÄ®o¼o¦o°Á¦¸¥¦µÄµ¨´®¨´µ¸ÉÅo¦´
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r Â¨³£µ¥®¨´µ¦ºªÄÁª¨µ°´¤ª¦
Õ. oµ¦µªnµ ¤¸ªµ¤¦·°´Á}¦¸ªµ¤·µ®¤µ¥oµÁ¤º° Ä®oÎµÁ·¸µ°µµ
oµ¦µ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á}¦¸ªµ¤·µª·´¥ Ä®oÎµÁ·µ¦°ª®¦º°´Ê¦¦¤µ¦°ªÅµ¤
¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«.ÓÖÔÖ
Ö. Ä®o¼o´´´µÄo»¨¡··´Éµ¦¸É¤ª¦Á¡ºÉ°»o¤¦°¼o¦o°Â¨³¡¥µ °¥nµÄ®oo°¦´£´¥
®¦º°ªµ¤Å¤n°¦¦¤ ¹É°µÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥®¦º°µ¦Á}¡¥µ´Ê
×. Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ ´Ê°ºªÄµ¨´Á¡ºÉ°®µ o°ÁÈ¦· ®µÁoµ®oµ¸É¼oºª
Äµ¨´Åo¦³Îµ¨³Á¤·n° oµ¦µµ¦¼o¼¨nµªÃ¬®¦º°»¨£µ¥°Â¨³ªµ¤Á¸¥®µ¥´¨nµªÁ· ¹Êµ
µ¦¦³ÎµÄ®oµ¸É Â¤o¤·Åo¦³ÎµÃ¥Ä®¦º°¦³¤µÁ¨·Á¨n°°¥nµ¦oµ¥Â¦ ®nª¥µo°¦´·Äo
n µ ·  Å®¤ÂÂn ¼o Á ¸ ¥ ®µ¥µ¤®¨´  Ár Ä ¡¦³¦µ´  ´ ·  ªµ¤¦´  ·  µ¨³Á¤·  °Áo µ ®o µ ¸É
¡.«.ÓÖÔÚ
³¦´¤¦¸Åo¦³»¤¦¹¬µÁ¤ºÉ°ª´¸É ÓÓ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ ¨¤·ªnµ
Ò. °» ¤´ · Ä ®o ¥ Á¨·  Î µ ´É  µ¥¦´  ¤¦¸ Á¦ºÉ °  µ¦°ªÁ¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r ¨n µ ªÃ¬
oµ¦µµ¦ ¤·³¦´¤¦¸Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÒ ·®µ¤ ÓÕÚ× Á¦ºÉ°¦³Á¸¥µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°¨nµªÃ¬
o µ ¦µµ¦ªn µ ¦³Î µ ·  ª· ´ ¥ Â¨³¤·  ³¦´  ¤¦¸ Á¤ºÉ ° ª´  ¸É ÒØ ¡§«·  µ¥ ÓÖÑÓ Á¦ºÉ °  ´  ¦Án ®r
´Ê Ô ´
/Ó. Á®È°...
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Ó. Á®È°®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Â¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬
oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥ µ¤¸ÉÎµ´Á¨ µ·µ¦
³¦´¤¦¸Á° Ã¥¦´¦» o° Ö Á}ªnµ “Ä®o¼o´´´µÄo»¨¡··´Éµ¦¸É¤ª¦Á¡ºÉ°»o¤¦°¼o¦o°
¡¥µ Â¨³»  ¨¸É Ä ®o o ° ¤¼ ¨ Äµ¦º  ª°ª °¥n µ Ä®o o ° ¦´  £´ ¥ ®¦º ° ªµ¤Å¤n  °¦¦¤ ¹É  °µ
ÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥ µ¦Á}¡¥µ ®¦º°µ¦Ä®o o°¤¼¨´Ê” Â¨³Ä®onª¦µµ¦º°·´·n°Å
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µ Â¨³º°·´·n°Å
°Âªµ¤´º°
ª·¬» Á¦º°µ¤
(µ¥ª·¬» Á¦º°µ¤)
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸

Îµ´¦·®µ¦µµ¦Á«
Ã¦. ÓÙÑÒÕÕÖ
Ã¦µ¦ ÓÙÑÒÕÕ×, ÓÙÓÕÑÕÖ
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(ÎµÁµ)
´¸¦µ¥ºÉ°¤·³¦´¤¦¸/Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸
Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ª
Á¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·¥´ ¸É¥Á¨·
¨Îµ´¸É
Ò.

µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬

Î µ ´É  µ¥¦´  ¤¦¸ Â o  µ¤®´  º ° ¦¤
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É .ª.Ó×Ô/ÓÕÚÖ
¨ª´¸É Ö ¡§«·µ¥ ÓÕÚÖ

Ó.

¦³Á¸¥µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°¨nµªÃ¬ ¤·³¦´¤¦¸ (ÓÒ ·®µ¤ ÓÕÚ×) Âo
oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥
µ¤®´  º ° ¦¤Á¨ µ·  µ¦³¦´  ¤¦¸ ¸É
.ª.ÒÚØ/ÑÕÚ× ¨ª´  ¸É ÓÓ ·  ®µ¤
ÓÕÚ×

Ô.

´¦Án®r

¤·³¦´¤¦¸ (ÒØ ¡§«·µ¥ ÓÖÑÓ)
Âoµ¤®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
¸É .ª.ÒÕÙ/ÓÖÑÓ ¨ª´¸É ÒÙ ¡§«·µ¥
ÓÖÑÓ
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(ÎµÁµ)

¸É ¦ ÑÓÑ×/ÒØÑÙÖ

Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
ÎµÁ¸¥¦´µ¨ ¤. ÒÑÔÑÑ
ÓÖ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ

Á¦ºÉ° ®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª
¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥
Á¦¸¥ ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥
°oµ¹ ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ÚÒÓÖ ¨ª´¸É Ò ¦µ¤ ÓÖÕÒ
·É¸Én¤µoª¥ Ò. ´¸¦µ¥ºÉ°¤·³¦´¤¦¸/Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦
Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·¥´ ¸É¥Á¨·
Ó. ÎµÁµ®´º°Îµ´µ .¡. ¸É ¦ ÑØÑÚ.Ó/ÖÙÑ ¨ª´¸É Õ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÒ
Ô. ÎµÁµ®´º°Îµ´µ³¦¦¤µ¦§¬¸µ ¸É ¦ Ñ×ÑÒ/ÓÖ×Ö
¨ª´¸É Ò× ´ªµ¤ ÓÖÕÑ
µ¤¸É Åo Á °ªµ¤Á®È Á¸É¥ ª´ Á¦ºÉ °  ®¨´  Ár Â ¨³Âªµ· ´ ·Á¸É ¥ ª´ µ¦¦o ° Á¦¸¥ 
¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ ° ¦µª¦o ° Á¦¸ ¥ ¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦ªn µ ¦³Î µ ·  ª· ´ ¥
ÅÁ¡ºÉ°¦³°µ¦¡·µ¦µ °³¦´¤¦¸ ªµ¤¨³Á°¸¥ÂoÂ¨oª ´Ê
Îµ´µ .¡. Â¨³Îµ´µ³¦¦¤µ¦§¬¸µ ÅoÁ°ªµ¤Á®È¤µÁ¡ºÉ°¦³°µ¦
¡·µ¦µ °³¦´¤¦¸oª¥ ¹ÉÎµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸Åo¡·µ¦µªµ¤Á®È °¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ .¡. Â¨³Îµ´µ³¦¦¤µ¦§¬¸µÂ¨oª Á®È¤ª¦¡·µ¦µ¥Á¨·¤·³¦´¤¦¸Â¨³
Îµ´Éµ¥¦´¤¦¸Á¸É¥ª o°´Ê Ô ´ Â¨³Îµ®®¨´ÁrÂ¨³Âªµ·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥
¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥ ¹ÊÄ®¤n ´¸Ê
Ò. Á¤ºÉ°¼o´´´µÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ ÄÁºÊ°o Ä®oº°Á}ªµ¤¨´µ
¦µµ¦ ®µÁ}´¦Án®r Ä®o¡·µ¦µÁ¡µ³¦µ¥¸É¦³»®¨´µ ¦¸Âª¨o°¤¦µ´Âo ¨°¸Ê
¡¥µ»¨Ân°Ánµ´Ê
Ó. n  Î µ ÁµÁ¦ºÉ ° ¦µª¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦Ã¥d  ºÉ ° ¼o ¦o ° ®¦º ° Î µ Áµ´  ¦Án ®r
Ä®o¼o´´´µ °¼o¼¨nµªÃ¬Îµµ¦ºªµ¨´ªnµ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á¡¸¥Ä ®¦º°Å¤n oµÁ®Èªnµ¦¸Å¤n¤¸
¤¼¨¸Éª¦¨nµª®µªnµ¦³Îµ·ª·´¥ ¹³¥»·Á¦ºÉ°Åo ´Ê¸Ê Ä®o¦¸ÎµÁ·µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦ÈÃ¥Á¦Èª Â¨oª¦µ¥µÄ®o
¼o´´´µ¸ÉÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¦µ
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Ô. Ä®o¼o´´´µ¸ÉÁ}¼oÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª² ÂoÄ®o¼o¦o°Á¦¸¥¦µÄµ¨´®¨´µ¸ÉÅo¦´
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r Â¨³£µ¥®¨´µ¦ºªÄÁª¨µ°´¤ª¦
Õ. oµ¦µªnµ ¤¸ªµ¤¦·°´Á}¦¸ªµ¤·µ®¤µ¥oµÁ¤º° Ä®oÎµÁ·¸µ°µµ
oµ¦µ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á}¦¸ªµ¤·µª·´¥ Ä®oÎµÁ·µ¦°ª®¦º°´Ê¦¦¤µ¦°ªÅµ¤
¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°
Ö. Ä®o¼o´´´µÄo»¨¡··´Éµ¦¸É¤ª¦Á¡ºÉ°»o¤¦°¼o¦o°Â¨³¡¥µ °¥nµÄ®oo°¦´£´¥
®¦º°ªµ¤Å¤n°¦¦¤ ¹É°µÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥®¦º°µ¦Á}¡¥µ ´Ê
×. Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ ´Ê°ºªÄµ¨´Á¡ºÉ°®µ o°ÁÈ¦· ®µÁoµ®oµ¸É¼oºª
Äµ¨´Åo¦³Îµ¨³Á¤·n° oµ¦µµ¦¼o¼¨nµªÃ¬®¦º°»¨£µ¥° Â¨³ªµ¤Á¸¥®µ¥´¨nµªÁ· ¹Ê
µµ¦¦³ÎµÄ®oµ¸ÉÂ¤o¤·Åo¦³ÎµÃ¥Ä®¦º°¦³¤µÁ¨·Á¨n°°¥nµ¦oµ¥Â¦ ®nª¥µo°¦´·Äo
n µ ·  Å®¤ÂÂn ¼o Á ¸ ¥ ®µ¥µ¤®¨´  Ár Ä ¡¦³¦µ´  ´ ·  ªµ¤¦´  ·  µ¨³Á¤·  °Áo µ ®o µ ¸É
¡.«.ÓÖÔÚ ¹ °Á°³¦´¤¦¸¡·µ¦µn°Å ªµ¤¨³Á°¸¥¦µµ¤·É¸Én¤µoª¥¸Ê
³¦´¤¦¸Åo¦³»¤¦¹¬µÁ¤ºÉ°ª´¸É ÓÓ ´ªµ¤ ÓÖÕÒ ¨¤·ªnµ
Ò. °» ¤´ · Ä ®o ¥ Á¨·  Î µ ´É  µ¥¦´  ¤¦¸ Á¦ºÉ °  µ¦°ªÁ¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r ¨n µ ªÃ¬
oµ¦µµ¦ ¤·³¦´¤¦¸Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÒ ·®µ¤ ÓÕÚ× Á¦ºÉ° ¦³Á¸¥µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°¨nµªÃ¬
o µ ¦µµ¦ªn µ ¦³Î µ ·  ª· ´ ¥ Â¨³¤·  ³¦´  ¤¦¸ Á ¤ºÉ ° ª´  ¸É ÒØ ¡§«·  µ¥ ÓÖÑÓ Á¦ºÉ °  ´  ¦Án ®r
´Ê Ô ´
Ó. Á®È °®¨´ÁrÂ¨³Âªµ· ´·Á¸É ¥ ª´µ¦¦o°Á¦¸ ¥ ¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³
µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥ µ¤¸ÉÎµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸Á°
Ã¥¦´¦» o° Ö Á}ªnµ “Ä®o¼o´´´µÄo»¨¡··´Éµ¦¸É¤ª¦Á¡ºÉ°»o¤¦°¼o¦o° ¡¥µ Â¨³»¨
¸ÉÄ®o o°¤¼¨Äµ¦ºª°ª °¥nµÄ®oo°¦´£´¥®¦º°ªµ¤Å¤n°¦¦¤ ¹É°µÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥
µ¦Á}¡¥µ ®¦º°µ¦Ä®o o°¤¼¨ ´Ê” Â¨³Ä®onª¦µµ¦º°·´·n°Å
¹Á¦¸¥¥º¥´¤µ
°Âªµ¤´º°
ª·¬» Á¦º°µ¤
(µ¥ª·¬» Á¦º°µ¤)
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
Îµ´¦·®µ¦µµ¦Á«
Ã¦. ÓÙÑÒÕÕÖ
Ã¦µ¦ ÓÙÑÒÒÕ×, ÓÙÓÕÑÕÖ
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(ÎµÁµ)

¸É ¦ ÑØÑÚ.Ó/ÖÙÑ

Îµ´µ .¡.
¡·¬»Ã¨ ¤. ÒÑÔÑÑ
Õ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÒ

Á¦ºÉ° µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ª
Á¦¸¥ Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
°oµ¹ ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É ¦ ÑÓÑ×/ÒÖÚÓÒ ¨ª´¸É ÓØ »¨µ¤ ÓÖÕÑ
µ¤®´º°¸É°oµ¹ Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ÂoªnµÅo¡·µ¦µ®´º°Áª¸¥Á¸É¥ª´
µ¦¦o°Á¦¸¥¤µ¥´®nª¥µ °¦´ Â¨³¦³Á¸¥µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ
·ª·´ ¥ Î µª Ô ´ Â¨oªÁ®Èª¦Îµ¤µ¦ª¦ª¤ÅªoÄ´Á¸¥ª´Â¨³¦´¦»ÂoÅ Á¡·É¤Á·¤Ä®oÁ}
{»´Á¡ºÉ°º°·´·n°Å ´Ê¸Ê Åo °Ä®oÎµ´µ .¡. ¡·µ¦µÁ°ªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°´¨nµªoª¥
ªµ¤¨³Á°¸¥ÂoÂ¨oª ´Ê
Îµ´µ .¡. Åo¡·µ¦µÂ¨oªÁ®Èªnµ µ¦¸ÉÎµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸³¡·µ¦µ
¦´¦»®´º°Áª¸¥¤·³¦´¤¦¸Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥¤µ¥´®nª¥µ °¦´ ¦³Á¸¥µ¦°ª
Á¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥ Â¨³µ¦¦´¡·µ¦µ´¦Án®r Ã¥Á®Èª¦Îµ¤µ¦ª¤
ÅªoÁ}´Á¸¥ª´ Â¨³ÂoÅ Á¡·É¤Á·¤Ä®oÁ}{»´ Á¡ºÉ°´o°¤Ä®oÁ·ªµ¤Á oµÄÂ¨³º°·´·Á}Âªµ
Á¸¥ª´´Ê ´ªnµÁ}Á¦ºÉ°¸É¤ª¦³ÎµÁ·µ¦Á}°¥nµ¥·É °¥nµÅ¦Èµ¤ Îµ´µ .¡. ¤¸ o°´Áµ
¦³µ¦¸É °Á¦¸¥Á¡ºÉ°¦³°µ¦¡·µ¦µÎµÁ·µ¦´¸Ê
Ò. ®¨´µ¦ºªn°ÎµÁ·µ¦µª·´¥¸É¦µÄ®´º°Áª¸¥´Ê Ô ´ Á}µ¦
Îµ®µ·´·µ¤¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«.ÓÖÒÙ ¹É¥Á¨·ÅÂ¨oª Ân{»´
¦³ªµ¦ºªÅo¼Îµ®ÅªoÄ¤µ¦µ ÚÚ ª¦¦®oµ Â®n¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°
¡.«.ÓÖÔÖ Â¨oª ¹Å¤n¤¸ªµ¤ÎµÁ}³o°Îµ¤µÎµ®Ä®´º°Áª¸¥®¦º°¦³Á¸¥´Ä®¤n¸Ê°¸
Ó. ¦¸Ä®onÎµÁµÁ¦ºÉ°¦µª¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Ã¥dºÉ°¼o¦o° ®¦º°ÎµÁµ´¦
Án®rÄ®o¼o´´´µÅ¤nÉÎµªnµ¦³´ Ø °¼o¼¨nµªÃ¬ Îµµ¦ºªµª·´¥ªnµ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á¡¸¥Ä
´Ê Îµ´µ .¡. Á oµÄªnµªµ¤Ä¦³µ¦¸Ê³®¤µ¥¹ ¼o´´´µ °¼o¼¨nµªÃ¬ Â¨³¤¸ªµ¤Á®È
Ä¦¸¸Ê ªn µ Å¤n ª¦Î µ ®¦³´  ° °¼o ´ ´ ´ µ¼o Î µ µ¦°ªÅªo Á¡¦µ³µ¤¤µ¦µ ÚÚ Â®n 
¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«. ÓÖÔÖ Îµ®Ä®oÁ}®oµ¸É °¼o´´´µ¸É³o°Îµ
µ¦ºªÂ¨³Äo»¨¡··ªnµ³¤ª¦ÎµÁ·µ¦µª·´¥®¦º°Å¤n ´´Ê ®µ oµ¦µµ¦¼oÄ¤¸µ³Á}
¼o´´´µÅ¤nªnµ³Îµ¦ÎµÂ®n¦³´ÄÈµ¤È¥n°¤º°Á}¼o¤¸®oµ¸Éµ¤®¤µ¥°¥¼nÂ¨oª °µ´Ê
µ¦Å¤nÎµ®¦³´ÎµÂ®n °¼o´´´µÅªo³ÎµÄ®oµ¦ºª¨n°´ª ¹Ê
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Ô. Îµ´µ .¡. Á®Èªnµ µ¦Îµ®¦³¥³Áª¨µºªÄ®oÂ¨oªÁ¦È£µ¥Ä ÔÑ ª´ °µ³Îµ
Ä®oµ¦ºªÁ¦Èª ¹Ê  Ân ÄµÁ¦ºÉ°¸É¤¸ o°¤¼¨¤µ ¼oºª°µ³ÎµÁ·µ¦Å¤n´£µ¥ÄÎµ®Áª¨µ
¹Å¤nª¦Îµ®¦³¥³Áª¨µµ¥´ª Ânª¦ÄoÎµªnµ “¦¸” Ä¦³Á¸¥ Á¡ºÉ°Á}µ¦n°Áµ¦¤rÄµ¦
¸É³Á¦n¦´Ä®o¤¸µ¦ºªÄ®oÁ¦ÈÃ¥Á¦Èª¸É»
°Á®º°µ o°´Á´¨nµª oµoÂ¨oª Îµ´µ .¡. Á®Èoª¥´¤µ¦µ¦ Á¡¦µ³µ¦
Îµ®¤µ¦µ¦Á¡ºÉ°»o¤¦°¼o¦o°´¨nµª ³ÎµÄ®o¦³µÁ oµ¤µ¤¸nª¦nª¤Äµ¦¦ª°µ¦Îµµ
° oµ¦µµ¦®¦º°Áoµ®oµ¸É °¦´¤µ¥·É ¹Ê ÁºÉ°µ¼o¦o°Å¤no°´ª¨´µ¦¸É³o°Åo¦´Ã¬£´¥®¦º°
ªµ¤Å¤n°¦¦¤´Êªoª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦¦µ
°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
¸¤µ ¸¤µ´r
(µ¥¸¤µ ¸¤µ´r)
¦°Á¨ µ·µ¦ .¡. ·´·¦µµ¦Â
Á¨ µ·µ¦ .¡.

Îµ´Á¦·¤¦oµª·´¥Â¨³¦´¬µ¦³»¦¦¤
¨»n¤¦´¬µ¤µ¦µª·´¥
Ã¦. ÓÙÒÙ×ØØ
Ã¦µ¦ ×ÓÙ×ÓÑÕ
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(ÎµÁµ)

d

¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÒÑÓ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒØ ´¥µ¥ ÓÖÕÒ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÂ¨³¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦
Á¦¸¥ ¨´¦»Á¡¤®µ¦ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´
Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¨´ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÒÓÓ ¨ª´¸É ÒÚ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÑ
µ¤¸É  ¦³¦ª¤®µÅ¥Åo Â o  Âªµ· ´ · Á ¤ºÉ ° Åo ¦´  Á¦ºÉ ° ¦o ° »  r ® ¦º ° ¨n µ ªÃ¬
oµ¦µµ¦ Ã¥Ä®oÎµÁ·µ¦Á}ªµ¤¨´Â¨³¦³¤´¦³ª´Äµ¦ÁÈ¦´¬µÁ°µ¦Îµ¦o°Á¦¸¥°¥nµÄ®o¼o¦o°
o°Åo¦´£´¥®¦º°ªµ¤Å¤n°¦¦¤°´ÁºÉ°¤µµµ¦¦o°» r ¦µ¥¨³Á°¸¥ÂoÂ¨oªµ¤®´º°¸É°oµ¹ ´Ê
ÁºÉ°µÄ ³¸Ê¥´¦µªnµ ¼o¼¦o°Á¦¸¥Åo¦´¦µ o°¤¼¨nµÇµ¤¸É¼¦o°Á¦¸¥ 
¹ÉÁ}¨Ä®o¼o¦o°Á¦¸¥Åo¦´ªµ¤Áº°¦o° ´´Ê ¹ °Ä®oÎµ´Ä®oÁoµ®oµ¸É¼o¤¸®oµ¸É¦´·°Á¸É¥ª´
Á¦ºÉ°¦o°» r¦o°Á¦¸¥º°·´·µ¤´¥®´º° ¨´ nª¤µ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÒÓÓ ¨ª´¸É ÒÚ ¡§«·µ¥
ÓÖÕÑ Ã¥Á¦n¦´ °¥nµÄ®o o°¤¼¨µ¦¦o°Á¦¸¥¦´ÉªÅ®¨Å¹¼o¼¦o°Á¦¸¥ °´°µ³ÎµÄ®o¼o¦o°Á¦¸¥Åo¦´
°´¦µ¥®¦º°Åo¦´ªµ¤Áº°¦o°Åo
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´
°Âªµ¤´º°
»µ· ¦¦¤¤¨
(µ¥»µ· ¦¦¤¤¨)
¼o¦ª¦µµ¦¦³¦ª ·´·¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦./Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ

79

(ÎµÁµ)

d

¸É ¦ ÑÓÑÖ/ª ÔÒ

Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
ÎµÁ¸¥¦´µ¨ ¤. ÒÑÔÑÑ
ÓÖ »¤£µ¡´r ÓÖÕÓ

Á¦ºÉ° ¤µ¦µ¦Ä®oªµ¤»o¤¦° oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µ¦µµ¦
Á¦¸¥ (Áª¸¥¦³¦ª ª ¦¤)
oª ¥Îµ´  µ .¡. Åo °Ä®oÎ µ Á°³¦´ ¤¦¸ ¡· µ¦µ®¨´µ¦¤µ¦µ¦Ä®o  ªµ¤
»o¤¦° oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µ¦µµ¦ ´¸Ê
Ò. Ä®oº°ªnµµ¦Ä®o o°¤¼¨®¦º°µ¦Á}¡¥µ ®¦º°µ¦nÁ°µ¦®¨´µÁ}µ¦·´·®oµ¸É
¦µµ¦
Ó. ¼o´´´µ³o°Å¤n¨´ÉÂ¨oÄµÄÇn° oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨ ®¦º°Ä®oo°¥Îµ
Äµ³¡¥µ
Ô. ¼o´´´µ³o°Ä®oªµ¤»o¤¦°Ân oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨ ®¦º°Ä®oo°¥ÎµÄµ³
¡¥µ Ã¥¤·Ä®o¼¨´ÉÂ¨o®¦º° n¤ ¼nµ¼o¼¦o°Á¦¸¥®¦º°¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o° Â¨³ °ªµ¤¦nª¤¤º°®¦º°¦³µ
´Îµ´µ°´¥µ¦¼» Á¡ºÉ°Á}µ¥ÂonµÄ¦¸¸É¼oÄ®o o°¤¼¨¼¢j°¦o°Ä¸Â¡n®¦º°°µµ
Õ. ¼o´´´µ°µ¡·µ¦µÄ®oÎµÁ®Èªµ¤°Á}¦¸¡·Á«¬Ân oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨
®¦º°Ä®oo°¥ÎµÄµ³¡¥µ¸ÉÁ}¦³Ã¥rÂ¨³Á}¨¸¥·Én°µ¦µµ¦Åo
Ö. ³¦¦¤µ¦°ª ®¦º°¼o´´´µµ¤µ¦Äo»¨¡·· Á¡ºÉ°´»¨¼o¤¸nª¦nª¤
¦³Îµ·ÅªoÁ}¡¥µ ®¦º°¨®¥n°n°Ã¬Åoµ¤Á®»¨Â¨³¨ °Á¦ºÉ°
×. oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨ ®¦º°Ä®oo°¥ÎµÄµ³¡¥µµ¤µ¦¦o° °ªµ¤Á}¦¦¤n° .¡.
ÅoÁ¤ºÉ°¼¨´ÉÂ¨o°´Á}¨µµ¦Ä®o o°¤¼¨®¦º°Ä®oo°¥ÎµÄµ³¡¥µ
/Ø. Ä®o oµ¦µµ¦...
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Ø. Ä®o oµ¦µµ¦»¦³Á£º°·´·µ¤¤µ¦µ¦¸Ê Â¨³°rµ¦¨µ¦·®µ¦»¨Îµ®¦´
oµ¦µµ¦Ân¨³¦³Á£°µÎµ®®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦Ä¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤Á¡ºÉ°Ä®o¦³ªµ¦Ä®oªµ¤
»o¤¦° oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µ¦µµ¦Á·ªµ¤Á}¦¦¤ Â¨³Á®¤µ³¤µ¤ª¦Ân¦¸
n°Å
³¦´¤¦¸Åo¦³»¤¦¹¬µÁ¤ºÉ°ª´¸É ÓÔ »¤£µ¡´r ÓÖÕÓ ¨¤·Á®È°¤µ¦µ¦Ä®o
ªµ¤»o¤¦° oµ¦µµ¦¼oÄ®o o°¤¼¨¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µ¦µµ¦ µ¤¸ÉÎµ´µ .¡. Á°´Ê Ø o° Â¨³Ä®o
nª¦µµ¦Â¨³¦´ª·µ®·º°·´·n°Å
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦¦µ Â¨³º°·´·n°Å
°Âªµ¤´º°
ª·¬» Á¦º°µ¤
(µ¥ª·¬» Á¦º°µ¤)
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸

Îµ´¦·®µ¦µ¦¦³»¤³¦´¤¦¸
Ã¦. ÓÙÑÑÔÚÒ Ã¦µ¦ ÓÙÒÑ×ÓØ

81

(ÎµÁµ)

¸É ¦ Ñ×ÑÒ/ÓÖ×Ö

Îµ´µ³¦¦¤µ¦§¬¸µ
nµoµª´®oµ ¦»Á¡² ÒÑÓÑÑ
Ò× ´ªµ¤ ÓÖÕÑ

Á¦ºÉ° µ¦¦o°Á¦¸¥¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Â¨³µ¦°ª
Á¦¸¥ Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
°oµ¹ ®´º°Îµ´Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ nª¤µ ¸É ¦ ÑÓÑ×/ÒÖÚÓÓ ¨ª´¸É ÓØ »¨µ¤ ÓÖÕÑ
µ¤®´  º ° ¸É °o µ ¹  Î µ ´  Á¨ µ·  µ¦³¦´  ¤¦¸ Á ®È  ª¦Âo Å Á¡·É ¤ Á· ¤ ¦³Á¸ ¥ µ¦
°ªÁ¦ºÉ ° ¦µª¦o ° ¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦¦³Î µ ·  ª· ´ ¥ Â¨³ °Ä®o Î µ ´  µ³¦¦¤µ¦§¬¸  µ
Ä®oªµ¤Á®ÈÄ¦³ÁÈµ®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´¡¦³¦µ´´·ª·¸·´·¦µµ¦µ¦° ¡.«.ÓÖÔÚ
Â¨³¡¦³¦µ´´·ªµ¤¦´·µ¨³Á¤· °Áoµ®oµ¸É ¡.«.ÓÖÔÚ ªµ¤¨³Á°¸¥ÂoÂ¨oª ´Ê
Î µ ´  µ³¦¦¤µ¦§¬¸  µ Åo ¡·  µ¦µÂ¨o ª °Á¦¸ ¥ ªn µ ´Ê  °n µ ÇÁ¸É ¥ ª´ 
µ¦ºªÄµ¨´Á¡ºÉ°®µ o°ÁÈ¦·ªnµ¤¸¤¼¨µ¤¸É¼¦o°Á¦¸¥®¦º°Å¤nÃ¥¥´Å¤n¤¸µ¦´Ê³¦¦¤µ¦
°ªªµ¤·µª·´¥ Á}Á¡¸¥ ´Ê°µ¦·®µ¦£µ¥Ä ° iµ¥¦°Ánµ´Ê ¤·Än ´Ê°µ¦ÎµÎµ´É
µ¦° ¹Å¤nÁ¸É¥ª o°´¡¦³¦µ´´·ª·¸·´·¦µµ¦µ¦° ¡.«.ÓÖÔÚ
°¹É Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ ´Ê°ºªÄµ¨´Á¡ºÉ°®µ o°ÁÈ¦·´Ê ®µÁoµ®oµ¸É
¼oºªÄµ¨´Åo¦³Îµ¨³Á¤·n° oµ¦µµ¦¼o¼¨nµªÃ¬®¦º°»¨£µ¥° ®µªµ¤Á¸¥®µ¥´¨nµª
Á· ¹Êµµ¦¦³ÎµÄ®oµ¸ÉÂ¨³¤·Åo¦³ÎµÃ¥Ä®¦º°¦³¤µÁ¨·Á¨n°°¥nµ¦oµ¥Â¦ ®nª¥µo°¦´·
Äonµ·Å®¤ÂÂn¼oÁ¸¥®µ¥µ¤®¨´ÁrÄ¡¦³¦µ´´·ªµ¤¦´·µ¨³Á¤· °Áoµ®oµ¸É
¡.«. ÓÖÔÚ
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦¦µ
°Âªµ¤´º°
°´¬¦µ¦ »¯µ¦´
(µ¥°´¬¦µ¦ »¯µ¦´)
Á¨ µ·µ¦³¦¦¤µ¦§¬¸µ
µi ¥ª·¸·´·¦µµ¦µ¦°
Ã¦. ÓÓÓÑÓÑ×-Ú n° ÕÑÕ
Ã¦µ¦ ÓÓ×Ô×ÒÓ
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(ÎµÁµ)

¨´

nª¤µ
¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÒÓÓ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÚ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÑ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÂ¨³¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦
Á¦¸¥ ¨´¦»Á¡¤®µ¦ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´
Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
o ª ¥Ä{  » ´  ¤¸ ¼o ¥ºÉ  Á¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r ® ¦º ° ¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦n ° ¦´  ¤¦¸ ªn µ µ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥ Â¨³n°¤µ¼¼n¦¸¢j°¦o°µ®¤·É¦³¤µ Á¡ºÉ°¸´´Ä®o¼o¦o°°Îµ¦o°Á¦¸¥
®¦º°Á¡ºÉ°Ä®oÅo¦´ªµ¤Áº°¦o°Äµ¦n°¼o¸ Ã¥ÎµÎµÁµÎµ¦o° °¼o¦o°¤µÁ}®¨´µÄµ¦¢j°¦o°
n°«µ¨
´´Ê Á¡ºÉ°Á}µ¦j°´¤·Ä®oÁ·{®µ´¨nµª ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ ¹Åo
Ã¦¤¸´µÄ®o®nª¥µÄ´´¦³¦ª¤®µÅ¥ º°·´·ªnµÁ¤ºÉ°Åo¦´Á¦ºÉ°¦o°» r®¦º°¨nµªÃ¬
o µ ¦µµ¦Â¨o ª Ä®o Î µ Á·  µ¦Á}  ªµ¤¨´  Â¨³¦³¤´  ¦³ª´  Äµ¦ÁÈ  ¦´  ¬µÁ°µ¦Î µ ¦o °  °¥n µ Ä®o ¼o ¦o ° 
o°Åo¦´£´¥®¦º°ªµ¤Å¤n°¦¦¤°´°µÁºÉ°¤µµµ¦¦o°» r¨nµªÃ¬ ®µ¡ªnµÁoµ®oµ¸É¼o¦´·°
ÎµÁ¦ºÉ°ÅÁdÁ¥n°¼oÅ¤n¤¸®oµ¸ÉÁ¸É¥ª o° ÈÄ®o¡·µ¦µÃ¬µª·´¥µ¤ª¦Ân¦¸
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´
°Âªµ¤´º°
³«´·Í ¥»ª¼¦r
(µ¥³«´·Í ¥»ª¼¦r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. /Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ

83

(ÎµÁµ)

¨´

¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÔÖØ×

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒÔ ¡§«·µ¥ ÓÖÕÑ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ¨´¦»Á¡¤®µ¦ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´
Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ Ò. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÓÙÚÓ ¨ª´¸É Ú ´¥µ¥ ÓÖÕÑ
Ó. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¨´ ¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÑÙÔ ¨ª´¸É ÓÕ ¦µ¤ ÓÖÕÑ
µ¤¸É¦³¦ª¤®µÅ¥ÅoÂoÂªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°» r Â¨³¦o°Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°º°
·´ · Á¡ºÉ°Á}µ¦ ´{®µªµ¤Áº°¦o° °¦³µ ªµ¤¨³Á°¸¥µ¤®´º°¸É°oµ¹ ´Ê
ÁºÉ°µÄ{»´¦³µÅo¦´ªµ¤Áº°¦o° Â¨³Åo °ªµ¤nª¥Á®¨º°µµ¦µµ¦
¤µ¥·É ¹Ê Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·Éµ¦¦o°» r ¦o°Á¦¸¥Á¸É¥ª´{®µÄµ¦ÎµÁ·¸ª· µ¦¼¨´ÉÂ¨o ¼¦´Â
®¦º°µ¦Å¤nÅo¦´ªµ¤Á}¦¦¤µÁoµ®oµ¸É °¦´ ¹É¤¸¨¦³n°¸ª·ªµ¤Á}°¥¼n °¦³µ ´´Ê
Á¡ºÉ°Á}µ¦ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o° °¦³µÄ®oÅo¨°¥nµ¦·´ ¹Ä®o»nª¦µµ¦ Â¨³»
´®ª´º°·´·µ¤´¥®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ µ¤°oµ¹ Ò-Ô °¥nµÁ¦n¦´ Ã¥Ä®oº°ªnµµ¦ÎµÁ·µ¦
Á¦ºÉ°¦o°» r ¦o°Á¦¸¥ Á}Á¦ºÉ°Îµ´¸É®´ª®oµnª¦µµ¦ ®´ª®oµ®nª¥µÂ¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´ ³o°
Á°µÄÄn¼Â¨°¥nµÄ¨o· ¦·´ n°ÁºÉ°Ä®oÅo o°¥»·£µ¥ÄÁª¨µ¸ÉÎµ® Â¨³¦µ¥µÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥
¦µoª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°º°·´·Ã¥Á¦n¦´
°Âªµ¤´º°
³«´·Í ¥»ª¼¦r
(µ¥³«´·Í ¥»ª¼¦r)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. /Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ
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(ÎµÁµ)

nª¤µ
¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ

¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÓØÔÖ

ÓØ ·®µ¤ ÓÖÕÑ
Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ¨´¦»Á¡¤®µ¦ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´
Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
·É¸Én¤µoª¥ ´¸¦o°Á¦¸¥ Îµª Ò »
µ¤¸É¦³¦ª¤®µÅ¥´Éµ¦ °Ä®o¦ª° o°ÁÈ¦· Â¨³¡·µ¦µÎµÁ·µ¦µ¤
°Îµµ®oµ¸É ¦¸¤¸µ¦¦o°Á¦¸¥¸É°¥¼nÄªµ¤¦´·° °®nª¥µµ¤´¸¦o°Á¦¸¥¸Én¤µ¡¦o°¤¸Ê
ÁºÉ°µ¦³¦ª¤®µÅ¥ ³¦´¦»¦³µ¦·µ¤ µ¦¦µ¥µÁ¡ºÉ°¨µ»¦µ¦
¸ÉÁ·¤¦µ¥µÁ}Á¦ºÉ° Á}µ¦¦µ¥µ¦ª¤Á}¦µ¥Áº° Á¡ºÉ°Ä®o¼o¦·®µ¦Äµ³®´ª®oµ®nª¥µ ÅoÁ®È
£µ¡¦ª¤´Ê®¤ ªnµ¤¸Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥°¥¼n´Ê®¤¸ÉÁ¦ºÉ° ÎµÁ·µ¦Á¦ÈÂ¨oª¸ÉÁ¦ºÉ° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¸ÉÁ¦ºÉ°
Ã¥Ä®o¦µ¥µ»ª´¸É ÓÖ °Áº°
°¹É ÄÂn¨³¦°Áº° Á¤ºÉ°¦³¦ª¤®µÅ¥´Éµ¦Ä®oÂoÅ {®µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Á¡·É¤Á·¤ ÈÄ®o´¹¨Ä´¸¦o°Á¦¸¥ Â¨³¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦Á}·¦³ÎµÁº°oª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦¦µ Â¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´
°Âªµ¤´º°
ª´·Í n´¤¡´r
(µ¥ª´·Í n´¤¡´r)
¦°¨´¦³¦ª ¦´¬µ¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. /Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ

85

(ÎµÁµ)

¨´
¸É ¤ ÑÓÑÙ.Ô/ª ÑÙÔ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÓÕ ¦µ¤ ÓÖÕÑ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ¨´¦»Á¡¤®µ¦ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´
Â¨³¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
o ª ¥Ä{  » ´  ¤¸ Á ¦ºÉ ° ¦o ° Á¦¸ ¥ n ° ¦´  ¤¦¸ ªn µ µ¦¦³¦ª¤®µÅ¥Á}  Î µ ª¤µ
Â¨³Án µ¸É nµ ¤µ®n ª ¥µ¸ÉÁ¸É ¥ ª o° Äo Á ª¨µÄµ¦ÎµÁ· µ¦Á} ¸É ¥» · µÁ· ª¦ ¦´ ¤¦¸ ªnµ µ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥¤¸´µªnµ Á¡ºÉ°Á}µ¦ ´{®µªµ¤Áº°¦o° °¦³µÄ®oÅo Â¨³Ä®oÁoµ®oµ¸É
Á°µÄÄn¼Â¨{®µ´¨nµª¤µ¥·É ¹Ê ¹ÅoÎµ®Âªµ·´·´¸Ê
Ò. Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¦µ¥ÄÄoÁª¨µÄµ¦¡·µ¦µ´ÊÂn Ô Áº° ¹ÊÅ Â¨oª¥´Å¤nÁ¦È·Ê (¥Áªo
Á¦ºÉ ° ¸É ° ¥¼n ¦ ³®ªn µ µ¦¡·  µ¦µ °«µ¨ ®¦º ° o ° Äo Á ·  ¦³¤µÄµ¦Âo Å {  ®µªµ¤Áº ° ¦o ° )
Ä®o ® n ª ¥µÁo µ °Á¦ºÉ °¸Ê Â Á®» ´  o °¨n µo µ ¸ÉÅ¤n ° µ¡·  µ¦µÄ®oÁ} ¸É¥» · ¤µÄ®o  ¦µ Â¨³®µ¡ªn µ
Áoµ®oµ¸É¼o¦´·°¨³Á¨¥ µµ¦Á°µÄÄn¼Â¨ÈÄ®o¡·µ¦µ o°¡¦n°µ¤ª¦Ân¦¸
Ó. Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¦µ¥Ä¸ÉÅoÁº° °¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦¦ Ô ¦´Ê Â¨oª¥´Å¤n¦µ¥µ¨
®¦º°¸ÊÂÁ®» ´ o°¨nµoµ Ä®o¡·µ¦µ o°¡¦n° °Áoµ®oµ¸É¼o¦´·°µ¤ª¦Ân¦¸»¦µ¥Ã¥´¸
¡¦o°¤´ÊnÁ¦ºÉ°Ä®o¼o¦ª¦µµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥°ª o°ÁÈ¦·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥´¨nµª
°¸µ®¹Éoª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µ Â¨³º°Á}Âªµ·´·n°Å
°Âªµ¤´º°
ª´·Í n´¤¡´r
(µ¥ª´·Í n´¤¡´r)
¦°¨´¦³¦ª ¦´¬µ¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. /Ã¦µ¦ ÓÓÒÒÒÔÔ
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¨´
(ÎµÁµ)

nª¤µ
¸É ¤ ÑÓÑÚ/ª ÓÑ×Õ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
× ¦µ¤ ÓÖÔØ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ®´ª®oµnª¦µµ¦¦³´¦¤ ®´ª®oµ®nª¥µ¦´ª·µ®·Ä´´ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
Â¨³¨´¦»Á¡¤®µ¦
°oµ¹ Ò. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¸É» ¸É ¤ ÑÓÑÚ/ª ÓÒÚØ ¨ª´¸É ÓÒ ´¥µ¥ ÓÖÔÖ
Ó. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ nª¸É» ¸É ¤ ÑÓÑÚ/ª ÓÕÒ× ¨ª´¸É ÓÓ »¨µ¤ ÓÖÔÖ
Ô. ®´º°¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ¤ ÑÓÑÚ/ª ÓÚÒ ¨ª´¸É Ö »¤£µ¡´r ÓÖÔ×
µ¤¸É Å o ´É  µ¦Ä®o n ª ¦µµ¦ ´  ®ª´  Â¨³®n ª ¥µ¦´  ª·  µ®·  · ´ ·  µ¤Âªµ
¨°¤µ¦µ¦Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ¦Á¦ºÉ°¦o°» r Á¡ºÉ°Á}µ¦ÂoÅ {®µÂ¨³nª¥Á®¨º°¦µ¬¦¹ÉÅo¦´
ªµ¤Áº°¦o°ÄoµnµÇ ´Ê
µµ¦¦ª°··Â¨³ o°¤¼¨¦³°¦µªnµ Á¦ºÉ°¸ÉÅo´Éµ¦Ä®oÎµÁ·µ¦´¨nµª
®nª¥µ¹É¦´·°®¨µ¥®nª¥µ¤·ÅoÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°ÂoÅ {®µ°¥nµ¦·´Â¨³´nª¸ ÎµÄ®oµ¦
ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥Å¤n¤¸¦³··£µ¡Â¨³Å¤nÁ·¦³··¨°¥nµÂo¦·
¹Ä®onª¦µµ¦ ®nª¥µ¦´ª·µ®·Â¨³´®ª´ Îµ´Áoµ®oµ¸É¼o¦´·°Ä®oº°·´·
µ¤Âªµ¸ÉÅoÁ¥´Éµ¦ÅªoÂ¨oª°¥nµÁ¦n¦´n°Å
°Âªµ¤´º°
´¥ª´r ®»³Á¦·
(µ¥´¥ª´r ®»³Á¦·)
¦°¨´¦³¦ª ¦´¬µ¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. ÓÓÒÒÒÔÔ
Ã¦µ¦ ÓÓÓÒÙÒÓ
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(ÎµÁµ)

nª¤µ
¸É ¤ ÑÓÒÔ/ª Ô×ÓÖ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÓÓ »¤£µ¡´r ÓÖÔØ

Á¦ºÉ° °ªµ¤¦nª¤¤º°Ánµ¼o . ÒÑÒ °¸ÉÎµµ¦Å¦¬¸¥rÃ¦Á¨ »´®ª´
Á¦¸¥ ¼oªnµµ¦µ¦ºÉ°µ¦Â®n¦³Á«Å¥
oª¥¦³¦ª¤®µÅ¥ Åo¤°®¤µ¥Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´ ´´Ê “«¼¥rÎµ¦¦¦¤” ¹Ê
´ÊÂnª´¸É Ò Á¤¬µ¥ ÓÖÔØ Á}oÅ Á¡ºÉ°¦´¢{ªµ¤·Á®ÈÂ¨³ o°¦o°Á¦¸¥ °¦³µ Ã¥³¤¸µ¦
Ánµ¼o . °¸ÉÎµµ¦Å¦¬¸¥rÃ¦Á¨ °Ân¨³´®ª´ ¹É¦³¦ª¤®µÅ¥¤¸ªµ¤¦³r³Îµ®
®¤µ¥Á¨ ¼o . ´¨nµªÄ®oÁ}¼o . ÒÑÒ Á®¤º°´»´®ª´
Á¡ºÉ°ªµ¤³ªÂ¨³ªµ¤´Á °¦³µ´Éª¦³Á«Äµ¦· n°´  “«¼ ¥rÎµ¦
¦¦¤” ¦³¦ª¤®µÅ¥¹ °ªµ¤¦nª¤¤º°µµ¦ºÉ°µ¦Â®n¦³Á«Å¥ Ã¦Âo¸ÉÎµµ¦Å¦¬¸¥rÃ¦
Á¨ ¦³Îµ´®ª´»Â®n Ä®o°Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦´¼o . ÒÑÒ Îµ®¦´µ´¨nµª Â¨³Ä¦¸¸ÉÅ¤n¤¸
¼o . ÒÑÒ ®¦º° ¼o . ÒÑÒ ° . ´ÊÇ ¤¸¼oÁnµ°¥¼nn°Â¨oª ¦»µ¦³µµÁ¡ºÉ°Âo{®µÁ}¦¸
¡·Á«¬oª¥
´Ê¸Ê ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Ân¨³´®ª´ ³Åo¦³µµÃ¥¦´µ¥Å¦¬¸¥r´®ª´
°¸µ®¹Én°Å
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦¡·µ¦µ Â¨³ ° °»°¥nµ¼¤µ  Ã°µ¸Ê
°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
°µ¦¸¥r ª«r°µ¦¥³
(µ¥°µ¦¸¥r ª«r°µ¦¥³)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

Îµ´µ¨´¦³¦ª
°µ¦·Á«
Ã¦. ÓÓÓÕÒÔÒ-Ó
Ã¦µ¦ ÓÓÔÔÑÓÚ
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(ÎµÁµ)

nª¤µ
¸É ¤ ÑÓÑÚ/ª ÒÕÓÚ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
ÒØ ¤·»µ¥ ÓÖÔ×

Á¦ºÉ° µ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´ »´®ª´
·É¸Én¤µoª¥ Îµ´É¦³¦ª¤®µÅ¥ ¸É ÔØÙ/ÓÖÔ× ¨ª´¸É ÒØ ¤·»µ¥ ¡.«.ÓÖÔ×
o ª ¥¦³¦ª¤®µÅ¥Åo Â n  ´Ê  ³¦¦¤µ¦Î µ Á·  µ¦Á¸É ¥ ª´  Á¦ºÉ ° ¦µª¦o ° »  r
¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦³°oª ¥ ¼onª ¥¨´¦³¦ª Á}¦³µ ¼o°Îµª¥µ¦°¦ª¦µµ¦Â¨³
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r Îµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ Á}¦°¦³µ Â¨³¼oÂ¦µµ¦ Â¨³®nª¥µ
¦´ª·µ®·¸ÉÁ¸É¥ª o° Á}¦¦¤µ¦ ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤Îµ´É¦³¦ª¤®µÅ¥¸Én¤µ¡¦o°¤¸Ê
¦³¦ª¤®µÅ¥Åo¡·µ¦µÂ¨oªÁ®Èªnµ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´µ¦ÂoÅ {®µ
ªµ¤Áº°¦o° °¦³µÄnª¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r Á}Å°¥nµ¦ªÁ¦Èª
Â¨³¤¸¦³··£µ¡ Â¨³´Á·¨Äµ·´·°¥nµ¦·´ ¹Ä®o´®ª´Ân´Ê³¦¦¤µ¦ÎµÁ·µ¦
Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r °Ân¨³´®ª´ Ã¥Ä®o¦°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´¸É¼oªnµ¦µµ¦´®ª´¤°®¤µ¥Á}
¦³µ Â¨³¤¸¦¦¤µ¦µ¼oÂ °nª¦µµ¦ Â¨³/®¦º°®nª¥µ¦´ª·µ®·¸ÉÁ¸É¥ª o° µ¤Ân¨³
´®ª´³Á®È¤ª¦ µ¤ÂªµÄÎµ´É¸Én¡¦o°¤¸Ê Â¨oª¦µ¥µÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ£µ¥Äª´¸É
ÔÑ ¤·»µ¥ ÓÖÔ×
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°Ã¦ÎµÁ·µ¦n°Å ´Ê¸Ê Ä®o¦¦¤µ¦¸É´®ª´Ân´Ê¤¸µ¦¦³»¤¡·µ¦µ
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r´Êµ¸Énª¨µnÅÄ®oÎµÁ·µ¦Â¨³µ¦³µ¸É¦o°» rn°´®ª´Ã¥¦°¥nµ
n°ÁºÉ°»Ç ÒÑ ª´
°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
°µ¦¸¥r ª«r°µ¦¥³
(µ¥°µ¦¸¥r ª«r°µ¦¥³)
¦°¨´¦³¦ª ¦´¬µ¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª
°¦ª¦µµ¦Â¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Ã¦. ÓÓÒÒÒÔÔ
Ã¦µ¦ ÓÓÓÒÙÒÓ
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(ÎµÁµ)

nª¤µ

´¹ o°ªµ¤

nª¦µµ¦ Îµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ Ã¦. ÓÓÒ-ÒÒÔÔ
¸É ¤ ÑÓÑÕ/ª ÓÚÖÑ
ª´¸É ÓÔ ¡§«·µ¥ ÓÖÓÖ
Á¦ºÉ° µ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°» r
Á°
oª¥¦µªnµ nª¦µµ¦µÂ®nÄ´´¦³¦ª¤®µÅ¥¥´ µªµ¤ÄÂ¨³¨³Á¨¥
ÄÁ¦ºÉ ° ¦o ° »  r °¦µ¬¦ Á}  Á®» Ä ®o ¦ µ¬¦Åo ¦´  ªµ¤Áº ° ¦o ° Â¨³Äµ¦´Ê  µ¦¦µ¥µ¨µ¦
ÎµÁ·µÁ}Åoª¥ªµ¤¨nµoµ ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦¦¦Áµªµ¤Áº°¦o° °¦µ¬¦Åo´nª¸ n°Ä®oÁ·
{®µµµ¦¦°¥µn°µ¦ÂoÅ
³´Ê Á¡ºÉ°Ä®oµ¦·´·Á¸É¥ª´µ¦¦o°» r °¦µ¬¦Â¨³µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µÄ
Á¦ºÉ°¸ÊÁ}Åoª¥ªµ¤¦ªÁ¦ÈªÂ¨³´Á·¨¸n°µ¦µµ¦ ¹Ä®onª¦µµ¦Ä´´º°·´· ´¸Ê
Ò. °Ä®onª¦µµ¦Ä´´Á¡·É¤ªµ¤Ä{®µ¦o°Á¦¸¥¸ÉÁ· ¹ÊÃ¥Ä¨o·Á}¦¸
¡·Á«¬¡¦o°¤´ÊÎµ´Áoµ®oµ¸ÉÄ®oÁ°µÄÄnÄµ¦Îµ´» rÎµ¦»» Ã¥ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o° °¦µ¬¦
Ä´¸¸ÉÅo¦´µ¦¦o°Á¦¸¥ Â¨³¡·µ¦µ¨¸É¨µ¥{®µµ¤°Îµµ®oµ¸ÉÃ¥´¡¨´®¦º°´n°Á®»µ¦r
Ó. ®µÅo  ´  ¦´  ¢{  {  ®µµÁ¦ºÉ ° ¸É Á ·  ¹Ê  °Ä®o Á ¦n  ¦´  ®n ª ¥µ¸É ¦´  ·  °
¦¸ÎµÁ·µ¦ÂoÅ {®µ´¸Ã¥Å¤no°Ä®o¤¸µ¦¦o°Á¦¸¥Á· ¹ÊÊÎµ°¸ Â¨³¸ÊÂÄ®o¦µ¬¦Á oµÄÃ¥n°Âo
ªnµ®µÅ¤nÅo¦´ªµ¤Á}¦¦¤È °Ä®o¥ºÉÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» rn°®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o° Á¡ºÉ°³ÅoÎµÁ·µ¦ÂoÅ
n°Å Â¨³Á¤ºÉ°ÅoÎµÁ·µ¦ÂoÅ ÅÂ¨oª¦³µ¦ÄÄ®o¤¸µ¦¦³µ´¤¡´rn°ºÉ°µ¦¤ª¨Á¡ºÉ°¦oµªµ¤
Á oµÄn°¦³µ¸ÉÁ¸É¥ª o°Ã¥nª¦ª¤
Ô. Á¤ºÉ°¤¸¼o¥ºÉÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r¦³rÄ®oÅo¦´µ¦¨Á¨ºÊ°» r¸ÉÅo¦´Ã¥¤¸ªµ¤
ÎµÁ}¸É³o° °Ä®o¦´µ¨nª¥Á®¨º°Â¨³Á}Á¦ºÉ°¦µª¸É¼o¥ºÉ®¦º°¼o°ºÉ®¦º°µµ¦Åo¦´ªµ¤Á¸¥®µ¥
ÁºÉ°µÁoµ®oµ¸É¦´µ¨·´·°Á®º°°Îµµ®oµ¸É®¦º°¨³Á¨¥n°®oµ¸É®¦º°·´·®oµ¸É¨nµoµÁ·¤ª¦
®¦º°Äo»¨¡··Á·¤ª¦ÂnÁ®»®¦º°Å¤n»¦·Á}Á®»Ä®oÁ·ªµ¤Áº°¦o°Ân¦³µ °Ä®onª¦µµ¦
¡·µ¦µÂoÅ {®µ®¦º°Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°®¦º°Ä®oªµ¤Á}¦¦¤Ân¼o¥ºÉÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r®¦º°¦³µ
°Ä®oÁ}Åoª¥ªµ¤¦ªÁ¦Èª´n°Á®»µ¦r Ã¥Ä®oº°ªnµ» r °¦³µÁ}Á¦ºÉ°Îµ´¸É³o°Îµ´
» rÄ®oÃ¥¤¸¦³··£µ¡°¥nµÂo¦· ®µÁ¦ºÉ°ÄÅ¤nµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦ÅoÈÄ®o¦µ¥µÄ®o¦³¦ª Ã¥¤¸
¦³··£µ¡°¥nµÂo¦· ®µÁ¦ºÉ°ÄÅ¤nµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦ÅoÈÄ®o¦µ¥µÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µ
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Õ. Ä¦¸{®µ¦o°Á¦¸¥¸ÉÁ· ¹ÊÁ·°ÎµµÄµ¦¡·µ¦µÂoÅ °nª¦µµ¦ °Ä®o
¦ª¦ª¤{®µ¦o°Á¦¸¥¦µ¥µÅ¥´¦³¦ª ª ¦¤ ¸ÉÁ¸É¥ª o°¦µÃ¥¦Ã¥nª¸É» Á¡ºÉ°¸É³Åo
¡·µ¦µ o°¥»·ÂªµÄµ¦ÂoÅ {®µ¦o°Á¦¸¥Ä´¸ Ä¦¸¸Ê °Ä®o¦¸¦µ¥µ¦³¦ª¤®µÅ¥
¦µ Á¡ºÉ°³Åo¦³µµ´¦³¦ª ª ¦¤ ¸ÉÁ¸É¥ª o°°¸µ®¹Éoª¥
Ö. Ä®oª ´®nª¥µÁoµ °Á¦ºÉ°¼o¦´·°®µµÂÅ o°¡¦n°ÄÁ¦ºÉ°µ¦¦µ¥µ¨
µ¦ÎµÁ·µÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°» r ®µ®nª¥µÄ¥´¤¸ o°¡¦n°®¦º°¨³Á¨¥Å¤n¦¸ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°
¦o°» rµ¤¡¦³¦µ´´·³¦¦¤µ¦§¬¸µ ¡.«.ÓÖÓÓ ÈÄ®o¡·µ¦µÃ¬´ª»¨¼o¦´·°oª¥
×. Ä®oÁoµ®oµ¸É»¦³´Îµ´ªÄ®oÁ}¸É¡¹É °¦µ¬¦°¥nµÂo¦· Ã¥¡¥µ¥µ¤j°´Â¨³
ÂoÅ ªµ¤» r¦o° °¦µ¬¦ Ä¦¸¸ÉÅ¤nÅo¦´ªµ¤Á}¦¦¤µ iµ¥®¹É iµ¥Ä Â¨³Á¡ºÉ°Á}Îµ¨´ÄÄ
µ¦·´·®oµ¸É¦µµ¦ ®µ¼oÄ·´·®oµ¸Éoª¥ªµ¤Á°µÄÄnÁ}¨¸n°nª¦ª¤Â¨oªÈ °Ä®o¡·µ¦µ
ÎµÁ®Èµ¤ªµ¤°µ¤ª¦Ân¦¸
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·Ã¥Á¦n¦´
¡·«µ¨ ¤¼¨«µ¦µ¦
(µ¥¡·«µ¨ ¤¼¨«µ¦µ¦)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
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(ÎµÁµ)

nª¸É»
¸É ¤ ÑÓÑÕ/ª ÒÔÒÔ

¦³¦ª¤®µÅ¥
°´¬µr ¤. ÒÑÓÑÑ
Õ ¡§«·µ¥ ÓÖÓÕ

Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
oª¥Äµ¦¦³»¤¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦´Ê¸É ÓÓ/ÓÖÓÕ Á¤ºÉ°ª´¸É ÔÒ »¨µ¤ ÓÖÓÕ
²¡² ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦³µ¸É¦³»¤ Åo¸ÊÂÂªµµ¦·´·¦µµ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°
¦o°Á¦¸ ¥ªnµ ³¸Ê¤¸Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ®¦º°µ¦¨nµª®µ oµ¦µµ¦ °¦³¦ª¤®µÅ¥
´Ê¸Énµµ ²¡² ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ Â¨³Á¨ µ»µ¦¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥
Á}Îµª¤µ ¹É¤¸®¨µ¥Á¦ºÉ°Åo´ÉÄ®onª¦µµ¦¸É¦´·°ÎµÁ·µ¦°ª o°ÁÈ¦· Á¡ºÉ°Ä®oªµ¤
Á}  ¦¦¤´  ¼o ¦o °  °Ä®o ®´ ª ®o µ n ª ¦µµ¦¦´  ·  °Î µ Á·  µ¦Åµ¤ o ° ÁÈ  ¦·  o ª ¥ Á¡¦µ³
²¡² ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ ÅoÄ®oªµ¤ÅªoªµÄ´¼o´´´µ oµ¤¸µ¦¦³Îµªµ¤·¦·
È °Ä®oÎµÁ·µ¦µ¤°Îµµ®oµ¸Éoª¥µ¦¨Ã¬µª·´¥ ®¦º°µ¦ÎµÁ·¸°µµÎµ®¦´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥ ´Ê¸É
¨ºÉ°¦·®¦º°´¦Án®r °Ä®oÅoªµ¤Ä °¥nµ·ªnµ³Á}ÂnÁ¦ºÉ°µ¦Än¦oµ¥´°¥nµÁ¸¥ª Á¡¦µ³µ¦´Ê
¼o¦o°Å¤n¨oµ¨ºÉ°¦·Á¡¦µ³ªµ¤¨´ª °Ä®oÄoª·µ¦µoª¥ªµ¤Á}¦¦¤Ä®o¤´¸ÉÁ}¥»¤´¥ °
µ¦n ª ¥´  Î µ ´  ¦µ¦µ¤·É  ¸É Å ¤n  °Å¤n  ª¦´Ê  ®¨µ¥Ä´  ¤ o µ ¡·  µ¦µÁ®È  ªn µ ¤¸ ¤¼ ¨ ªµ¤¦· 
®¦º°°ªÂ¨oª¦µªnµÁ}ªµ¤¦· È³o°¤¸µ¦¨Ã¬°¥nµ¦·´
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·n°Å
°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
Îµ¦¼ d¥´¤»¦³
(µ¥Îµ¦¼ d¥¤´ »¦³)
¦°¨´¦³¦ª ¦´¬µ¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª²
Ã¦. ÓÓÓÒÒÕÒ n° ÓÔ×
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(ÎµÁµ)

nª¤µ

´¹ o°ªµ¤

nª¦µµ¦ Îµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥ Ã¦. ÓÓÓÒÒÕÒ (¤) ÓÔ×
¸É ¤ ÑÓÑÕ/ª ÓÙÖÖ
ª´¸É Õ ¡§«·µ¥ ÓÖÓÕ
Á¦ºÉ° Âªµ·´·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥
Á° °·¸ Á¨ µ·µ¦ ¼o°Îµª¥µ¦Îµ´ ¼oªnµµ¦ Â¨³¼o°Îµª¥µ¦¦´ª·µ®·
oª¥Äµ¦¦³»¤¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦´Ê¸É ÓÓ/ÓÖÓÕ Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÒ »¨µ¤ ÓÖÓÕ
²¡² ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ ¦³µ¸É¦³»¤ Åo¸ÊÂÂªµµ¦·´·¦µµ¦Á¸É¥ª´
Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥Á¦¸¥ªnµ ³¸Ê¤¸Á¦ºÉ°¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ ®¦º°µ¦¨nµª®µ oµ¦µµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ ´Ê¸Énµ
²¡² ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥ Â¨³Á¨ µ»µ¦¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥Á}Îµª¤µ
¹É¤¸®¨µ¥Á¦ºÉ°ÅoÄ®onª¦µµ¦¸É¦´·°ÎµÁ·µ¦°ª o°ÁÈ¦· Á¡ºÉ°Ä®oªµ¤Á}¦¦¤´¼o¦o°
°Ä®o ®´ ª ®o µ n ª ¦µµ¦¦´  ·  °Î µ Á·  µ¦Åµ¤ o ° ÁÈ  ¦·  o ª ¥ Á¡¦µ³ ²¡² ¦´  ¤¦¸ ªn µ µ¦
¦³¦ª¤®µÅ¥ ÅoÄ®oªµ¤ÅªoªµÄ´¼o´´´µ oµ¤¸µ¦¦³Îµªµ¤·¦· È °Ä®oÎµÁ·µ¦µ¤
°Îµµ®oµ¸Éoª¥µ¦¨Ã¬µª·´¥ ®¦º°µ¦ÎµÁ·¸°µµ Îµ®¦´Á¦ºÉ°µ¦¦o°Á¦¸¥ ´Ê¸É¨ºÉ°¦·®¦º°
´¦Án®r °Ä®oÅoªµ¤Ä °¥nµ·ªnµ³Á}ÂnÁ¦ºÉ°µ¦Än¦oµ¥´°¥nµÁ¸¥ª Á¡¦µ³µ¦´Ê¼o¦o°Å¤n¨oµ
¨ºÉ°¦·Á¡¦µ³ªµ¤¨´ª °Ä®oÄoª·µ¦µoª¥ªµ¤Á}¦¦¤Ä®o¤´¸ÉÁ}¥»¤´¥ °µ¦nª¥´Îµ´
¦µ¦µ¤·É¸ÉÅ¤n°Å¤nª¦´Ê®¨µ¥Ä´¤ oµ¡·µ¦µÁ®Èªnµ¤¸¤¼¨ªµ¤¦· ®¦º°°ªÂ¨oª¦µªnµ
Á}¦· È³o°¤¸µ¦¨Ã¬°¥nµ¦·´
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦µÂ¨³º°·´·n°Å
Îµ¦¼ d¥´¤»¦³
(µ¥Îµ¦¼ d¥¤´ »¦³)
¦°¨´¦³¦ª ¦´¬µ¦µµ¦
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
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(ÎµÁµ)

nª¸É»
¦³¦ª¤®µÅ¥

¸É ¤ ÒÔÑÚ/ª ×ÒÕ
ÓÑ ¡§¬£µ¤ ÓÖÓÕ
Á¦ºÉ° µ¦ÂoÅ {®µ¦o°Á¦¸¥Â¨³Á· ª
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
°oµ¹ ®´º°nª¸É» ¸É ¤ ÑÔÑÚ/ª ÒÖÚÚ ¨ª´¸É ÒÚ ¡§«·µ¥ ÓÖÓÔ

µ¤¸ÉÄ ®o´ ®ª´º°·´·Á¸É¥ª´µ¦ÂoÅ {®µ¦o°Á¦¸¥Â¨³Á· ª Ã¥Ä®oÎµ´
µ¥°ÎµÁ£° »°ÎµÁ£° Á°µÄÄnÄµ¦Îµ´» r Îµ¦»» Ã¥ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o° °¦µ¬¦Ä´¸
Á¤ºÉ°Åo¦´µ¦¦o°Á¦¸¥ ®µ¦µªnµ¤¸ nµªÁ¨ºÉ°Å®ª®¦º°·É°Á®»ªnµ³Á·µ¦¦o°Á¦¸¥Â¨³Á· ª ¹Ê
ÈÄ®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´®¦º°¨´´®ª´ ¡¦o°¤oª¥®´ª®oµnª¦µµ¦´®ª´ ®¦º°¼oÂ®nª¥¦µµ¦
£¼ ¤· £ µ¸É ¦´  ·  °Á¸É ¥ ª o ° ´  {  ®µ¸É ¦o ° Á¦¸ ¥  ¦ª¤´Ê  µ¥°Î µ Á£°o ° ¸É Á o µ Å¦´  ¢{  {  ®µ¦o ° Á¦¸ ¥ 
Â¨³¡·µ¦µ¨¸É¨µ¥{®µµ¤°Îµµ®oµ¸É °¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Ã¥´¡¨´Â¨³´n°Á®»µ¦r °¥nµ¦°
®¦º°¨n°¥Ä®o{®µ¦o°Á¦¸¥n°´ªÂ¨³¨»¨µ¤¹ ´ÊÁ· ª¤µ¥´«µ¨µ¨µ´®ª´ Â¨³Á·µÁ oµ
¦»Á¡¤®µ¦ Á¡ºÉ°¦o°Á¦¸¥¦´µ¨Ä¸É»ªµ¤¨³Á°¸¥µ¤®´º°°oµ°· ´Ê
¦µªnµ®¨µ¥´®ª´Åo¡·µ¦µÎµÁ·µ¦ÂoÅ {®µ¦o°Á¦¸¥Â¨³Á· ª¸ÉÁ· ¹Ê
°¥n µ ¤¸  ¦³·  · £ µ¡µ¤µ¦¦³´  Á®»  µ¦r Å o Ã ¥´  ¡¨´  °¥n µ n µ ¤Á¥ Ân È ¤¸  µ´  ®ª´  ¸É ¥´  µ
ªµ¤ÄÁ¸É¥ª´{®µ´¨nµªÁnµ¸Éª¦ ÎµÄ®o¥´¤¸µ¦¥ ªÁ·µÁ oµ¦»Á¡¤®µ¦¦o°Á¦¸¥
¦´µ¨°¥¼n°¸Á}Á®»Ä®o ²¡² µ¥¦´¤¦¸¦µ¦£Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¸ÊÄ¸É¦³»¤³¦´¤¦¸ Á¤ºÉ°ª´¸É ÒÚ
¡§¬£µ¤ ÓÖÓÕ Â¨³Åo °Ä®o¦³¦ª¤®µÅ¥Îµ´´®ª´°¸¦´Ê®¹É ³´Ê Á¡ºÉ°·´·µ¤´¥´µ
²¡² µ¥¦´¤¦¸ ´¨nµªÄ®o´®ª´ªµÂµµ¦·´·Äµ¦ÂoÅ {®µ¦o°Á¦¸¥Â¨³Á· ªÄ®o
¦´»¤¤¸¦³··£µ¡Â¨³Ä®oÎµÁ·µ¦ ´¸Ê
Ò.Ä®oª ´Îµ´Áoµ®oµ¸É¦´·°Äµ¦¦´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥ ´ÊÄ¦³´´®ª´Â¨³°ÎµÁ£°
Á¤ºÉ°Åo¦´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥Â¨oª Ä®o¦¸Á°n°¼o´´´µ´¸Äª´Á¸¥ª´ Á¡ºÉ°Ä®o®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°
¦ª° o°ÁÈ¦·Â¨³¡·µ¦µÂoÅ {®µ¦o°Á¦¸¥Ã¥nª¸É» °¥nµ¦°®¦º°¨n°¥·ÊÅªoÁ}Á®»Ä®o
{®µ¦o°Á¦¸¥¨»¨µ¤¹ ´ÊÁ· ªÁ}°´ µ ´Ê¸Ê Ä®o¤¸µ¦·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ»¦³¥³
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Ó. Ã¥¸É¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Â¨³µ¥°ÎµÁ£° Á}¼o¦´·° °»¦³¦ª ª ¦¤
ÄÁ ´®ª´ Â¨³°ÎµÁ£° µ¤¦³µ«³·´· ´¸É ÓÒÙ o° ÖÑ Â¨³ o° ÖØ ³´Ê Ä®o¼oªnµ¦µµ¦
´®ª´Â¨³µ¥°ÎµÁ£°ª»¤ ·µ¤ ¼Â¨ Â¨³µ¦·´·µ °®nª¥¦µµ¦nµÇ Äªµ¤¨´·°
°¥nµ¨n °¥Ä®o®´ ª®oµn ª¦µµ¦·´·´ÎµÅ Ã¥Å¤n ª»¤Ã¥Ä¨o· Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÄ{®µ
Á¸É¥ª´µ¦¦o°Á¦¸¥
Ô. Ä®o ¼oªn µ¦µµ¦´®ª´ Â¨³µ¥°ÎµÁ£° ®¤´É°°o°¸ÉÁ¡ºÉ °Á¥¸É¥¤Á¥¸¥¦³µ Ã¥¤¸
oµ¦µµ¦ ¤µ·£µ´®ª´ ®¦º°¼oÎµo°·É¸ÉÎµ´Ç¸É¦³µÄ®oªµ¤Áµ¦¡´º°¦nª¤Åoª¥ Äµ¦
°°¡³Á¥¸É¥¤Á¥¸¥¦³µ»¦´Ê Á¤ºÉ°Åo´¦´¢{{®µ¸ÉÁ· ¹ÊÄ®oÁ¦n¦´®nª¥µ¸É¦´·°¦¸
ÎµÁ·µ¦ÂoÅ {®µÄ´¸ Å¤no°Ä®o¤¸µ¦¦o°Á¦¸¥Á· ¹ÊÊÎµ°¸ Â¨³Á¤ºÉ°ÅoÎµÁ·µ¦ÂoÅ ÅÂ¨oª
¦³µ¦Ä Ä®o¤¸µ¦¦³µ´¤¡´rn°ºÉ°¤ª¨Á¡ºÉ°¦oµªµ¤Á oµÄn°¦³µ¸ÉÁ¸É¥ª o°Ã¥nª¦ª¤
Õ. ¦¸{®µ¦o°Á¦¸¥¸ÉÁ· ¹ÊÁ·°ÎµµÄµ¦¡·µ¦µÂoÅ °´®ª´ Â¨³´®ª´Åo
¦ª¦ª¤{®µ¦o°Á¦¸¥¦µ¥µÅ¥´¦³¦ª ª ¦¤ ¸ÉÁ¸É¥ª o°¡·µ¦µÎµÁ·µ¦Ã¥¦Ã¥nª¸É »
Â¨oª Ân¦µªnµ o°¦o°Á¦¸¥´¨nµª¥´Å¤nÅo¦´µ¦¡·µ¦µÂoÅ Â¨³¼o¦o°Á¦¸¥¤¸··¦·¥µ¸É³Á· ªÅ
¥´¦»Á¡¤®µ¦ Á¡ºÉ°¦o°Á¦¸¥n°¦´¤¦¸ Ä®o´®ª´¸ÊÂÁ¦µ´¨»n¤¼o¦o°Á¦¸¥ ´Ê´ªÂ Ó-Ô 
Á¡ºÉ°Îµ o°¦o°Á¦¸¥´¨nµªÅÁ°n°¦³¦ªÁoµ´´¸ÉÁ¸É¥ª o°Ã¥¦ Ã¥Ä®o´®ª´Á}´ª¦³µ
ÄÁ¦ºÉ°¸Ê Äµ¦¸ÊÄ®o´®ª´Âo¦³¦ª¸ÉÁ¸É¥ª o°¦µ¨nª®oµÂ¨³ÎµÁµÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥¦µoª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°º°·´·n°Å
°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
¡·«µ¨ ¤¼¨«µ¦µ¦
(µ¥¡·«µ¨ ¤¼¨«µ¦µ¦)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

¦¤µ¦¦°
Ã¦. ÓÓÓÚÙÙÙ, ÓÓÒÚÒÓÒ
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(ÎµÁµ)

nª¸É»
¸É ¤ ÒÔÑÚ/ª ÒÖÚÚ

¦³¦ª¤®µÅ¥
ÒÚ ¡§«·µ¥ ÓÖÓÔ

Á¦ºÉ° µ¦ÂoÅ {®µ¦o°Á¦¸¥Â¨³Á· ª
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´»´®ª´
oª¥ ²¡² µ¥¦´¤¦¸Åo¦µ¦£Ä¸É¦³»¤³¦´¤¦¸ Á¤ºÉ°ª´¸É ÒÙ ¡§«·µ¥
ÓÖÓÔ Á¸É¥ª´µ¦ÂoÅ Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥ °®nª¥¦µµ¦nµÇ ÁºÉ°¤µµ¦µªnµÁ¤ºÉ°Á·{®µ ¹ÊÈ³¤¸
µ¦Á·  ª¤µ¦o ° Á¦¸ ¥ ¸É Î µ Á¸ ¥ ¦´  µ¨°¥¼n Á ¤° ¹  Åo ´Ê  o ° ´  ÁÄµ¦Âo Å {  ®µ¦o ° Á¦¸ ¥ Â¨³
Á· ªªnµ Á¤ºÉ°Á·{®µ ¹Ê®nª¥¦µµ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°ª¦Á oµÅÁ·{®µÂ¨³¡·µ¦µÂoÅ ´¸ ¤·Än¦°
Ä®o{®µ»°¥nµ¤µ®µ®¦º°Á· ª¤µ¦o°Á¦¸¥
¦³¦ª¤®µÅ¥¡·µ¦µÂ¨oªÁ®Èªnµ Á¡ºÉ°j°´¤·Ä®o{®µµ¦¦o°Á¦¸¥n°´ª¨»¨µ¤
¹ ´ÊÁ· ªÅ¦o°Á¦¸¥¥´nª¨µ ®¦º°¦o°Á¦¸¥n°¦´µ¨ ¹ °Ä®o´®ª´Á¡·É¤ªµ¤Ä{®µÁ¦º°É 
¦o°Á¦¸¥¸ÉÁ· ¹Ê£µ¥Ä´®ª´Ã¥Ä¨o·Á}¦¸¡·Á«¬ ¡¦o°¤´ÊÎµ´µ¥°ÎµÁ£° »°ÎµÁ£° Ä®oÁ°µÄÄn
Äµ¦Îµ´» r Îµ¦»» Ã¥ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o° °¦µ¬¦Ä´¸Á¤ºÉ°Åo¦´µ¦¦o°Á¦¸¥ Â¨³®µ
¦µªnµ¤¸ nµªÁ¨ºÉ°Å®ª®¦º°·É°Á®»ªnµ³Á·µ¦¦o°Á¦¸¥Â¨³Á· ª ¹Ê °Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´
®¦º°¦°¼oªnµ¦µµ¦´®ª´ ®¦º°¨´´®ª´ ¡¦o°¤oª¥®´ª®oµnª¦µµ¦´®ª´ ®¦º°¼oÂ®nª¥¦µµ¦
£¼ ¤· £ µ¸É ¦´  ·  °Á¸É ¥ ª o ° ´  {  ®µ¸É ¦o ° Á¦¸ ¥ ¦ª¤´Ê  µ¥°Î µ Á£°o ° ¸É Á o µ Å¦´  ¢{  {  ®µ¦o ° Á¦¸ ¥ 
Â¨³¡·µ¦µ¨¸É¨µ¥{®µµ¤°Îµµ®oµ¸É °¼oªnµ¦µµ¦´®ª´Ã¥´¡¨´Â¨³´n°Á®»µ¦r °¥nµ¦°
®¦º ° ¨n ° ¥Ä®o {  ®µ¦o ° Á¦¸ ¥ n ° ´ ª Â¨³¨»  ¨µ¤¹  ´Ê  Á·  ª¤µ¥´  «µ¨µ¨µ´  ®ª´  Â¨³Á·  µ
Á oµ¦»Á¡¤®µ¦ Á¡ºÉ°¦o°Á¦¸¥¦´µ¨Ä¸É»
Ä¦¸{®µ¦o°Á¦¸¥¸ÉÁ· ¹ÊÁ·°ÎµµÄµ¦¡·µ¦µÂoÅ °´®ª´ °Ä®o¦ª¦ª¤
{®µ¦o°Á¦¸¥¦µ¥µÅ¥´¦³¦ª ª ¦¤ ¸ÉÁ¸É¥ª o°¦µÃ¥¦nª¸É» Á¡ºÉ°®µ¦º°¦´µ¨¡·µ¦µ
o°¥»·ÂªµÄµ¦ÂoÅ {®µ¦o°Á¦¸¥Ä´¸n°Å Äµ¦¸Ê °Ä®o¦¸¦µ¥µÄ®o¦³¦ª¤®µÅ¥
¦µ Á¡ºÉ°³Åo¦³µµ¦³¦ª ª ¦¤ ¸ÉÁ¸É¥ª o°°¸µ®¹Éoª¥
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°º°·´·n°Å
°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
Îµ¦ »¦«µ¦¼¨
(µ¥Îµ¦ »¦«µ¦¼¨)
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
¦¤µ¦¦° Ã¦. ÓÓÓÚÙÙÙ
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(ÎµÁµ)

¸É ¤ ÒÔÑØ/ª Ö×Ù

¦³¦ª¤®µÅ¥
ÓÙ ´ªµ¤ ÓÖÒÔ

Á¦ºÉ° µ¦¦´¦»µÁ¸É¥ª´µ¦¡·µ¦µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Á¦¸¥ ¼oªnµ¦µµ¦´®ª´ »´®ª´
·É¸Én¤µoª¥ ´ª°¥nµ³Á¸¥Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
oª¥³¸É¦¹¬µµµ¦Á¤º° °¦³¦ª¤®µÅ¥¡·µ¦µÁ®Èªnµ Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¹É¤¸
¼o¦o°Á¦¸¥ Ân°°ÅoÁ} Ó ¦³Á£ º°
Ò. Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÁ¸É¥ª´µ¦·´·µ °®nª¥¦µµ¦ Án µ¦ °Ä®o´®µ
»n°ÊÎµ ¦oµÃ¦Á¦¸¥ ®¦º°µ¸°µ¤´¥ Á}o
Ó. Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµÄo°Îµµ®oµ¸ÉÄµ»¦· ®¦º°¼ oµ¦µµ¦
¨´ÉÂ¨oÅ¤nÄ®oªµ¤Á}¦¦¤
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦·´·¦¸¸É¤¸¼o¥ºÉÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» rÎµÁ·Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ ³¸É¦¹¬µ
µµ¦Á¤º° °¦³¦ª¤®µÅ¥¹ÅoÁ°ªµ¤·Á®ÈÁ¸É¥ª´µ¦¦´¦»µ¦¸¤¸¼o¥ºÉÁ¦ºÉ°¦µª
¦o°» r¦³´´®ª´Â¨³°ÎµÁ£° ªnµª¦Ä®o¤¸µ¦¨µ¦´¸Á}®¨´µÁ¡ºÉ°³ªÄµ¦¦ª°
Â¨³µ¦·µ¤¨ ¹É ²¡² ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¤®µÅ¥¡·µ¦µÂ¨oªÁ®È°oª¥ ³´Ê ¹Ä®o
´®ª´Â¨³°ÎµÁ£°·´·´¸Ê º°
¦³´´®ª´
ª·¸j°´µ¦¥ºÉÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r
ÁºÉ°µ¦µªnµ ³¸Ê¤¸¼o¥ºÉÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» rÁ}Îµª¤µ Á¡ºÉ°Á}µ¦j°´¤·Ä®oÁ·
µ¦¦o°Á¦¸¥ ¹ °Ä®o´®ª´¡·µ¦µÎµÁ·µ¦ ´¸Ê
Ò. Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´ªµ¤µ¦µ¦Äµ¦j°´Â¨³ª ´Å¤nÄ®o oµ¦µµ¦Äo°Îµµ
®o µ ¸É Ä µ»  ¦·  ¨´É  Â¨o  ®¦º ° Å¤n Ä ®o  ªµ¤Á}  ¦¦¤Ân ¦ µ¬¦ Â¨³®µ o µ ¦µµ¦¼o Ä ¤¸ ¡ §·  µ¦r
n°ÅÄµ»¦·n°®oµ¸É®¦º°Å¤nÄ®oªµ¤Á}¦¦¤Ân¦µ¬¦ ÈÄ®oÁ¦¸¥´ª¤µªnµ¨nµª´Áº° Â¨³Â³ÎµÄ®o
¨³Áªoµ¦¦³Îµ´¨nµªÁ¸¥ ®¦º°Ä®o¦³¡§··´·Äµ¸É¼¸Éª¦ Á¤ºÉ°´Áº°Â¨oªÅ¤n¡¥µ¥µ¤¦´¦»
´ªÁ°Ä®o¸ ¹ÊÈÄ®oÂn´Ê¦¦¤µ¦°ªÁ¡ºÉ°¨Ã¬°¥nµÁÈ µn°Å

97

Ó. ª·¸µ¦ÂoÅ ¦¸¸É¦µ¬¦Â¨³¤µ·£µ¼oÂ¦o°» rÁ¸É¥ª´µ¦·´·µ °®nª¥
¦µµ¦ Án µ¦ °Ä®o¦oµ »n°ÊÎµ ¦oµÃ¦Á¦¸¥ ®¦º°µ¸°µ¤´¥ ´Ê ´®ª´ª¦ªµÂ¡´µ
´®ª´ÅªoÄ®oÂn°Ã¥Á·¤µ·£µ¼oÂÂ¨³¼oÎµo°·ÉÁ oµ¤µ¦nª¤¡·µ¦µÄµ¦ªµÂ¡´µ
´®ª´ µ¤Âªµ¸É³¦¦¤µ¦¡´µ£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°º°·´·Ä{»´ Â¨³¦³µ´¤¡´r
Ä®o¦³µ¦µÂµ¦ÎµÁ·µÃ¥´Éª¹ µ¦ªµÂ¡´µ´®ª´Ä®oÂn°Â¨³¤¸µ¦·´·µ¤
Âµ¦¸ÉªµÅªo¨nª®oµ ³ÎµÄ®oµ¦¦o°Á¦¸¥ÄÁ¦ºÉ°´¨nµª¨o°¥¨Åo
ª·¸µ¦ÎµÁ·µ¦Á¤ºÉ°Åo¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r
Á¤ºÉ°Åo¦´Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÅªoÂ¨oªÄ®oÎµÁ·µ¦ ´¸Ê
Ò. °¦´Â¨³ÂoÄ®o¼o¥ÉºÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r¦µªnµ³ÎµÁ·µ¦ ®¦º°ÅoÎµÁ·µ¦ÅÂ¨oª
°¥nµÄ
Ó. ¦³µµ´®nª¥¦µµ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°°ºÉÇÄ®o¦µÁ¦ºÉ° oµÁ}ÅÅoª¦Ä®o¦µ
o°ÁÈ¦·Â¨³µ¦ÎµÁ·µ¸ÉÅo·´·ÅÂ¨oªoª¥
Ô. Âo ¨µ¦Î µÁ· µ¦¨°¨µ¦· ´· °Áo µ®oµ¸ÉÄ ®o¼o¦o°» r® ¦º° ®n ª ¥¸É
°µ¤Åo¦µ Î µ®¦´ µ¦ºª°ª¸É¥´Å¤n¦µ ª¦Âo¨¦³®ªnµµ¦ÎµÁ·µ¦Ä®o ¦µ
°¥nµo°¥Áº°¨³¦´Ê
ª·¸µ¦·´·Á¸É¥ª´µ¦ºª°ª
Á¡ºÉ°ªµ¤³ªÄµ¦·µ¤¨µ¦Á¦n¦´µ¦ºª°ª¨°¦ª°Á¦ºÉ°¦µª
¦o°» rÄ®o´®ª´ÎµÁ·µ¦ ´¸Ê
Ò. Ä®o´Îµ³Á¸¥Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÃ¥Ä®o¤¸¦µ¥µ¦´´ª°¥nµ¸Én¤µ¡¦o°¤¸Ê Á¤ºÉ°¤¸¼o¥ºÉ
Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rn°´®ª´Ã¥¦ ®¦º°nª¦µµ¦nµÇn¤µÄ®o´®ª´ÎµÁ·µ¦®¦º°Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r¸É¤¸
¼o¥ºÉn°µ°ÎµÁ£° Â¨³µ°ÎµÁ£°ÅoÎµµ¦ºª°ªÂo¨Ä®o´®ª´¦µÄ®oÎµ¨³Á¸¥Á¦ºÉ°¦µª
¦o°» r»Á¦ºÉ°
Ó. Ä®onµ´®ª´Á}Áoµ®oµ¸É¦´·°µ¦¨¦µ¥µ¦Ä³Á¸¥Á¦ºÉ°¦µª¦o°» r´ÊÂno
Á¦ÈÁ¦ºÉ° ¨°µ¦·µ¤Á¦n¦´µ¦ºª°ª °¼o¦´·°µ¤¦³Á¸¥ °µ¦µµ¦
Â¨³Á}Áoµ®oµ¸ÉÂo¨µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®o¼o¥ºÉÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r®¦º°nª¦µµ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°
Ô. Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´®¦º°¨´´®ª´Á}¼o¦´·° ÎµÁ·µ¦ºª°ªÂ¨³
´É  µ¦Ä®o Á }  Åo ª ¥ªµ¤¥» ·  ¦¦¤ ®µÁ}  µ¦¦o ° »  r  ¨n µ ªÃ¬ o µ ¦µµ¦¦³´  °Î µ Á£° Ã¥Á¡µ³
µ¦¦o°» r¨nµªÃ¬µ¥°ÎµÁ£° Ä®o¼oªnµ¦µµ¦´®ª´®¦º°¨´´®ª´Á}¼oÎµÁ·µ¦ºª°ª
oª¥Á°
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¦³´°ÎµÁ£°
µ¦ÎµÁ·µ¦Ä¦³´°ÎµÁ£°´Ê Ä®o°ÎµÁ£°¡·µ¦µÎµÁ·µ¦ÁnÁ¸¥ª´¦³´´®ª´
µ¦´Îµ³Á¸¥Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rÄ®o°¥¼nÄªµ¤¦´·° °¨´°ÎµÁ£°Ã ( iµ¥¦°) Â¨³oµ®µ¤¸
µ¦¦o°» r¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦¦³´°ÎµÁ£°¸É°¥¼nÄoµ¦¦°´´´µ °µ¥°ÎµÁ£° Ä®oµ¥°ÎµÁ£°
Á}¼o¦´·°ÎµÁ·µ¦ºª°ªoª¥Á°
³´Ê ¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°º°·´·
°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
³¨° ª³£¼·
(µ¥³¨° ª³£¼)·
¦°¨´¦³¦ª ´É¦µµ¦Â
¨´¦³¦ª¤®µÅ¥

¦¤µ¦¦°
ª.
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(ÎµÁµ)

¸É .ª. ÒÕÙ/ÓÖÑÓ

¦¤Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
ÒÙ ¡§«·µ¥ ÓÖÑÓ

Á¦ºÉ° ´¦Án®r
Á¦¸¥ (Áª¸¥¦³¦ªª¦¤)
oª¥¦³¦ª¤®µÅ¥Åo¦´¦µ¥µµ«¼¥rµ¦j°´Â¨³¦µ¦µ¤°µµ¦¦¤ªnµ
µ¦¸Éµ¦µµ¦¦´¢{´¦Án®r´ÊÅo¨o°¥¨ µ··¸ÉÎµ´Åªo¦µªnµ ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á¡¸¥ ÔÑ%
Ánµ´Ê Â¨³¥´¤¸¨Á¸¥®µ¥¸ÉÁ· ¹Ê°¸ º°
Ò. ÁdÃ°µÄ®o¤¸µ¦¨´ÉÂ¨o´
Ó. o°·ÊÁ¨º°nµÄonµ¥Äµ¦ºª
Ô. o°Á¸¥Îµ¨´Áoµ®oµ¸ÉÅÎµµ¦ºª
Õ. ÎµÄ®oÁoµ®oµ¸ÉÁ¸¥Îµ¨´ÄÄµ¦·´·µ
Ö. Áoµ®oµ¸ÉÅ¤n¨oµ·´·µÃ¥ÁÈ µÁ¡¦µ³¨´ª¼´¦Án®r
×. ´»Ä®o¦³µÁ} ¨µÅ¤n¨oµÂªµ¤¦·
¹É¦³¦ª¤®µÅ¥Åo¡·µ¦µÂ¨oª Á®È¡o°oª¥Äµ¦¸ÉÅ¤n¦´¡·µ¦µ´¦Án®r ÁªoÂn´¦Án®r
¦µ¥Ä¸É¦³»®¨´µ¦¸Âª¨o°¤¦µ´Âo ¨°¸Ê¡¥µ»¨Ân° ¹ª¦¦´¡·µ¦µÁ}Á¡µ³
Á¦ºÉ°Á¡µ³¦µ¥ Â¨³Á®ÈªnµÁºÉ°µ´¦Án®r¸Ê¤¸nÅ¥´¦³¦ªª¦¤nµÇ®¨µ¥Â®n Á¤ºÉ°³Å¤n¦´
¡·µ¦µÂ¨oªÈª¦³Åo¤¸¦³Á¸¥Á¡ºÉ°º°·´·ÂªÁ¸¥ª´´Ê®¤
³¦´¤¦¸Åo¦³»¤¦¹¬µÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´¸É ÒØ ¡§«·µ¥ ÓÖÑÓ ¨¤·Á®È°oª¥
Â¨³Ä®oº°Á}®¨´·´·n°Åµ¤¸É¦³¦ª¤®µÅ¥Á°
¹ °¥º¥´¤µÁ¡ºÉ°º°Á}®¨´·´·n°Å

°Âªµ¤´º°°¥nµ¼
¤¼ ¦·»·Í
(µ¥¤¼ ¦·»·Í)
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
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(ÎµÁµ)

¸É .ª. ÒÚØ/ÓÕÚ×

¦¤Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
ÓÓ ·®µ¤ ÓÕÚ×

Á¦ºÉ° ¦³Á¸¥µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦ªnµ¦³Îµ·ª·´¥
Á¦¸¥ (Áª¸¥¦³¦ªª¦¤)
°»·®´º°¦¤Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸ ¸É .ª. Ó×Ô/ÓÕÚÖ ¨ª´¸É Ö ¡§«·µ¥
ÓÕÚÖ ÂoÎµ´Éµ¥¦´¤¦¸ªµÂªµ·´·µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦¤µ´Ê
n°¤µ³¦´¤¦¸Åo¨¤·Ä®o .¡. ¡·µ¦µªµ¦³Á¸¥»o¤¦°¼o¼¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦
°¥nµÄ®oo°Åo¦´£´¥°´ÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥ ¹É´¸Ê .¡. Åo¡·µ¦µÂ¨³Á°¦³Á¸¥»o¤¦°¼o¦o°
¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦¤µ Á¡ºÉ°³¦´¤¦¸¡·µ¦µ´Éµ¦Â¨oª ´¸Ê
Ò) Á¤ºÉ°¼o´´´µÅo¦´Á¦ºÉ°¦µª¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦µ¦µ¬¦ÄÁºÊ°oÄ®oº°Á}µ
¨´µ¦µµ¦
Ó)nÎµÁµÁ¦ºÉ°¦µª¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦Ã¥dºÉ°¼o¦o° Ä®o¼o´´´µÅ¤nÉÎµªnµ´ÊÁ°
Îµµ¦ºªµ¨´ªnµ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á¡¸¥Ä®¦º°Å¤n oµÁ}nª£¼¤·£µ¹ÉÅ¤n¤¸ oµ¦µµ¦´ÊÁ° ³Ä®o
oµ¦µµ¦Å¤nÉÎµªnµ´ÊÃÎµµ¦ºªÈÅo
Ô)oµ¦µªnµ¤¸ªµ¤¦·°´Á}¦¸ªµ¤·µ®¤µ¥oµÁ¤º°Ä®oÎµÁ·¸µ°µµ
oµ¦µ¤¸¤¼¨ªµ¤¦·Á}¦¸ªµ¤·µª·´¥ Ä®oÎµÁ·µ¦°ª®¦º°´Ê¦¦¤µ¦°ªÅµ¤
¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°
Õ)Ä®o ¼o´ ´  ´µÄo »¨¡· ·´É µ¦¸É ¤ª¦Á¡ºÉ °»o¤¦°¼o¦o ° °¥n µ Ä®oo °¦´ £´¥ ®¦º °
ªµ¤Å¤n°¦¦¤ ¹É°µÁºÉ°¤µµµ¦¦o°Á¦¸¥´Ê
³¦´¤¦¸Åo¦³»¤¦¹¬µÁ¤ºÉ°ª´¸É ÓÒ ·®µ¤ «¸Ê ¨¤·Á®È°oª¥µ¤¸É .¡.
Á° Â¨³Ä®oº°Á}®¨´·´·n°Å
¹Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°´Åo´ÉÄ®oº°Á}µ·´·n°ÅÅo
°Âªµ¤´º°
Îµµ°´¬¦
(®¨ªÎµµ°´¬¦)
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
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(ÎµÁµ)

¸É .ª. ÓÖÔ/ÓÕÚÖ

¦¤Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸
Ö ¡§«·µ¥ ÓÕÚÖ

Á¦ºÉ° µ¦°ªÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r¨nµªÃ¬ oµ¦µµ¦
Á¦¸¥ (Áª¸¥¦³¦ªª¦¤)
°»·®´º°¸É .ª. ÓÒÓ/ÓÕÚÖ ¨ª´¸É ÓÚ ·®µ¤ «¸Ê Âo¤·³¦´¤¦¸Ä®o
Î µ ´  Â¨³ª ´  µ¦°ªÁ¦ºÉ ° ¦µª¸É o µ ¦µµ¦o ° ®µªn µ ¦³Î µ ·  ª· ´ ¥ Ä®o Á ¦È  ·Ê  ÅÃ¥Á¦È ª
Â¨³Ã¥Á¸É¥¦¦¤ ªµ¤Âo°¥¼nÂ¨oª ´Ê
´¸Ê ¦µµ¤Á¦ºÉ°¸É¤¸¦µ¬¦¦o°» r¤µ¥´nµµ¥¦´¤¦¸ ªnµÅo¦´ªµ¤Áº°¦o°
µµ¦·´·µ¦Å¤nÁ}¦¦¤ ° oµ¦µµ¦oµ ®¦º°¦o°ªnµ oµ¦µµ¦Îµµ¦»¦·n°®oµ¸Éoµ ¹ÉÅo´É
¦³¦ªª¦¤Áoµ´´¡·µ¦µ¦³´ªµ¤Áº°¦o° °¦µ¬¦´Ê µ¦µ¥µ¦¡·µ¦µ°ª®¦º°
ºªªnµ³Åo¨Á}Áª¨µµ®¨µ¥ÇÁº°¹É¨nµoµÁ·¤ª¦ °µ¸Ê µ¸ÈnÁ¦ºÉ°Ä®o¼o¼¨nµª®µ
¦µ¥µ¸ÊÂ o°ÁÈ ¦· o ª¥Á° µ¦ÎµÁ· Á¦ºÉ °Án¸Ê °µÁ}Ã°µÄ®o¼o»¦· Î µµ¦ÂoÅ ·Áº°
¡¥µ®¨´µÅo µ¸É¸ª¦³´ÉÄ®o¼o´´´µÁ®º°¼o¼¨nµª®µ ¹ÊÅ Á}¼oºªµ¨´Ã¥ª
µ¤¼o¨nµª®µÅªon° oµÁ¦ºÉ°¤¸¤¼¨ªµ¤¦·¹´É°ªµ¤¦³Á¸¥¦µµ¦ ¹É³Åo o°ÁÈ¦·¸É¼o°
Ân°ªnµ Â¨³Á}¦³Ã¥rÂn¦³Á«µ·ª¸¥·É ¹Ê
n µ µ¥¦´  ¤¦¸ ¹  ¤¸ Î µ ´É  Ä®o Á ¦¸ ¥ ¤µÁ¡ºÉ ° ¦³¦ªª¦¤n µ ÇÅo ´É  Ä®o ¥¹  º °
Á}  Âªµ· ´ · Ä µ¦°ªÁ¦ºÉ ° ¸É o µ ¦µµ¦¼  ¨n µ ª®µªn µ · ´ · ¦ µµ¦¤·  °´  ¨n µ ª¤µ´Ê 
n°Åoª¥

°Âªµ¤´º°
Îµµ°´¬¦
(®¨ªÎµµ°´¬¦)
Á¨ µ·µ¦³¦´¤¦¸

Ĥ. Āöć÷đú×đïĂøŤēìøýĆóìŤÿć÷éŠüî
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đú×Āöć÷
ĢĢĢġ
ĢĢġģ
ĢĢġĤ
ĢĢĢĢ
ĢĢĢģ
ĢĢĢĤ
ĢĢĢĦ
ĢĢĢĨ
ĢĢģĤ
ĢĢģĥ

úĆÖþèąÜćîìĊęĔßš

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×Šćüÿćø×šĂöĎú TOT Contact Center
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú Call Center üčçĉÿõć
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú TT&T Call Center
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú×šĂöĎúõćÙøĆåđóČęĂðøąßćßî
ýĎî÷ŤïøĉÖćøÿĆęÜĂćĀćø The Pizza Company Call
Center
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú BUG
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×Šćüÿćø×šĂöĎú íîćÙćøĂĂöÿĉî (GSB Call
Center)
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú đÝ öćøŤì Call Center
ÿć÷êøÜÖøąìøüÜÙöîćÙö

ĢĢģĦ
ĢĢģħ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúñĎšđĂćðøąÖĆî ĕì÷ðøąÖĆîßĊüĉê
ĒÙøŤđàĘîđêĂøŤ
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúñĎĔš ßšîĚĞć ÖćøðøąðćîÙøĀúüÜ
ÿć÷ÖćøïĉîüĆîìĎēÖ

ĢĢģĩ

ýĎî÷ŤïøĉÖćøúĎÖÙšć Contact Hutch

ĢĢģĪ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúñĎĔš ßšĕôôŜć ÖćøĕôôŜćÿŠüîõĎöĉõćÙ( PEA
Call Center )
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúñĎĔš ßšĕôôŜć ÖćøĕôôŜćîÙøĀúüÜ ( MEA
Call Center )
ýĎî÷ŤøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷îÿöčìøðøćÖćø

ĢĢĤġ
ĢĢĤĢ
ĢĢĤĤ
ĢĢĤĥ
ĢĢĤĦ
ĢĢĤħ

ýĎî÷ŤïøĉÖćøÿĂïëćöđú×Āöć÷ēìøýĆóìŤ ïøĉþĆì ìĊēĂìĊ
ÝĞćÖĆé (öĀćßî)
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđïćąĒÿĒúąĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂđéĘÖ
öĎúîĉíĉ ðüĊèć ĀÜÿÖčú
ĒÝšÜđĀêčéŠüîĀøČĂøšĂÜìčÖ×Ť ïøĉÖćøĔĀš×šĂöĎúĔîđøČęĂÜÙéĊ
đýøþåÖĉÝ
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđĀêčÖćøìĞćñĉéÖãĀöć÷üŠćéšü÷ðśćĕöš
ÖøöêĞćøüÝðśćĕöš

ĀîŠü÷ÜćîĀøČĂïøĉþĆì
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
TRUE
ïöÝ. TT&T
ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
ïöÝ. đéĂąĕöđîĂøŤ ôĎŝéÖøčŢð
ïøĉþĆì ÿćöćøë ĂĉîēôöĊđéĊ÷
íîćÙćøĂĂöÿĉî
ïøĉþĆì đÝ öćøŤì ÝĞćÖĆé
ÖĂÜÖúćÜ ÿĞćîĆÖÜćî
ðúĆéÖøąìøüÜÙöîćÙö
ïøĉþĆì ĕì÷ðøąÖĆîßĊüĉê ÝĞćÖĆé
ÖćøðøąðćîÙøĀúüÜ
ïøĉþĆì ēĂđøĊ÷îìŤĕì÷ ĒĂøŤĕúîŤ
ÝĞćÖĆé
ïøĉþĆì ăĆìßĉÿĆî àĊđĂìĊ ĕüøŤđúÿ
öĆúêĉöĊđéĊ÷ ÝĞćÖĆé
ÖćøĕôôŜćõĎöĉõćÙ
ÖćøĕôôŜćîÙøĀúüÜ
ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîÝĆÜĀüĆé
ÿöčìøðøćÖćø
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
öĎúîĉíĉ ðüĊèć ĀÜÿÖčú
ÖĂÜïĆÜÙĆïÖćøÿČïÿüîÙéĊ
đýøþåÖĉÝ
ÖĂÜêĞćøüÝÿČęĂÿćø
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đú×Āöć÷
úĆÖþèąÜćîìĊĔę ßš
ĢĢĤĨ
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜ×šĂöĎúÖćøÝøćÝø ÿëćîĊüĉì÷č Ýÿ. Ģġġ
ĢĢĤĩ
ĢĢĤĪ
ĢĢĥġ
ĢĢĥĢ
ĢĢĥģ
ĢĢĥĥ
ĢĢĥĦ
ĢĢĥħ
ĢĢĥĩ

ĢĢĦġ

ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜ×Šćüÿćøðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé
ýĎî÷ŤÿîĆïÿîčîÖćøðäĉïĆêĉÜćîéšćîÖćø×Šćü
øĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷îĒúąđÿîĂĒîą ÿĞćîĆÖÜïðøąöćè
TOT Smart call
ýĎî÷ŤïøĉÖćøĔĀš×šĂöĎúÿĉîÙšćñŠćîøąïïēìøýĆóìŤ
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×ć÷ÿĉîÙšćñŠćîøąïïēìøýĆóìŤ
ýĎî÷ŤïøĉÖćøÿĆęÜĂćĀćø đßÿđêĂøŤ ÖøĉúúŤ
ÿć÷éŠüîìćÜĀúüÜßîïì øĆïĒÝšÜëîîßĞćøčé
ýĎî÷ŤïøĉÖćø AIS Serenade ÿĞćĀøĆïïøĉÖćøúĎÖÙšćøąïï
GSM
ýĎî÷ŤïøĉÖćø AIS Call Center ÿĞćĀøĆïïøĉÖćøúĎÖÙšć
øąïï One-2-call
ýĎî÷ŤïøĉÖćøÿĆęÜĂćĀćø KFC Ēúą Pizza Hut

ĢĢĦĦ

ýĎî÷ŤïøĉÖćøîĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü (Tourist Service Centre)

ĢĢĦĨ
ĢĢħĥ
ĢĢħĦ

ÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčé
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúÖøöýčúÖćÖø
ÿć÷éŠüî÷ćđÿóêĉé

ĢĢħħ
ĢĢħĨ

ÿć÷éŠüî øšĂÜìčÖ×ŤđÖĊę÷üÖĆïÿĉîÙšćïøĉēõÙ
ýĎî÷ŤĔĀšÙĞćðøċÖþćĀøČĂĒîąîĞćđÖĊę÷üÖĆïÖãĀöć÷
ÖćøøŠćÜîĉêĉÖøøöÿĆââć
ýĎî÷ŤĔĀšÙĞćðøċÖþćíčøÖĉÝøąĀüŠćÜðøąđìý
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú×Šćüÿćø
ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ
ÿć÷éŠüîđúČĂÖêĆĚÜ

ĢĢĥĪ

ĢĢħĪ
ĢĢĨġ
ĢĢĨĢ
ĢĢĨĥ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú÷ćÜóćøć ÿĞćîĆÖÜćîêúćéÖúćÜ
÷ćÜóćøć

ĀîŠü÷ÜćîĀøČĂïøĉþĆì
ïøĉþĆì ĒðàĉôÙŗ ÙĂøŤðĂđøßĆęî
ÝĞćÖĆé
ÖøöÿČęĂÿćøìĀćø
ĀîŠü÷×ŠćüÖøĂÜìĀćø
ÿĞćîĆÖÜïðøąöćè
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ïøĉþĆì đúîēàŠ đóÝÝĉĚÜ ÝĞćÖĆé
ïøĉþĆì đúîēàŠ đóÝÝĉĚÜ ÝĞćÖĆé
ïøĉþĆì đßÿđêĂøŤôĎŜé ÝĞćÖĆé
ÖøöìćÜĀúüÜßîïì
ïÝö. ĒĂéüćîàŤ ĂĉîēôøŤ đàĂøŤüĉÿ
ïÝö. ĒĂéüćîàŤ ĂĉîēôøŤ đàĂøŤüĉÿ
ïøĉþĆì đÙđĂôàĊ ĂĉîđêĂøŤđîßĆîđîú
(ðøąđìýĕì÷) ÝĞćÖĆé
ýĎî÷ŤĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖ
îĆÖìŠĂÜđìĊę÷üĒúąêĞćøüÝìŠĂÜđìĊę÷ü
ÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčé
ÖøöýčúÖćÖø
ÿëćïĆîíĆââćøĆÖþŤ
ÖøöÖćøĒóì÷Ť
ÙèąÖøøöÖćøÙčšöÙøĂÜñĎšïøĉēõÙ
ÿõćìîć÷Ùüćö
ÖøöÿŠÜđÿøĉöÖćøÿŠÜĂĂÖ
ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ
ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøđúČĂÖêĆĚÜ
(Öúê.)
ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø
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đú×Āöć÷
úĆÖþèąÜćîìĊĔę ßš
ĢĢĨĦ
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúñĎĔš ßšēìøýĆóìŤđÙúČęĂîìĊę×ĂÜïøĉþĆì AIS
ĢĢĨĨ
ĢĢĨĩ
ĢĢĨĪ

ýĎî÷ŤïøĉÖćøøĆïĒÝšÜēìøýĆóìŤ×éĆ ×šĂÜ
ÿĞćîĆÖêøüÝÙîđ×šćđöČĂÜ øĆïĒÝšÜđĀêčéŠüî-đĀêčøšć÷đÖĊę÷üÖĆï
ïčÙÙúêŠćÜéšćü
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúÿöćßĉÖ (Öï×.)

ĢĢĩģ
ĢĢĩĦ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×Šćü ÖøöĂčêčîĉ÷öüĉì÷ć
ïøĉÖćø WOW Station ×ĂÜ AIS

ĢĢĩħ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú ÿć÷éŠüîðøąÖĆîõĆ÷ (Ùðõ.)

ĢĢĩĩ
ĢĢĪġ

ÙšîĀćđïĂøŤēìøýĆóìŤĀîšćđĀúČĂÜ
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđĀêčéŠüîđĀêčøšć÷

ĢĢĪĢ

ðéÿ. ĒÝšÜđĀêč×šĂöĎú×ŠćüÿćøĒúąó÷ćîĀúĆÖåćîđÖĊę÷üÖĆï
ĂćßâćÖøøö
ýĎî÷ŤïøĉÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö
ÖćøēÝøÖøøöøë
ýĎî÷Ť×šĂöĎú×ŠćüÿćøêĞćøüÝìćÜĀúüÜ
ýĎî÷ŤøĆïđøČęĂÜøšĂÜìčÖ×ŤđÖĊę÷üÖĆïóùêĉÖøøö×šćøćßÖćøêĞćøüÝ
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđĀêčøšć÷ ñĎšöĊĂĉìíĉóú đïćąĒÿĂćßâćÖøøö
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜĂčïĆêĉđĀêčìćÜîĚĞć
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúÝøćÝø ÙüïÙčöÝøćÝø
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú ĒúîéŤ ĒĂîéŤ đăšćÿŤ
ýĎî÷ŤðúĂéõĆ÷ìćÜîĚĞć (øĆïĒÝšÜĂčïĆêĉđĀêč đĀêčéŠüîìćÜîĚĞć)
ýĎî÷Ť×šĂöĎúĒúąøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷î Öìß.

ĢĢĪģ
ĢĢĪĤ
ĢĢĪĥ
ĢĢĪĦ
ĢĢĪħ
ĢĢĪĨ
ĢĢĪĩ
ĢĢĪĪ
Ģģġġ
Ģģģģ
ĢģĤĥ
ĢģĤĩ

ĀîŠü÷ÜćîĀøČĂïøĉþĆì
ïÝö. ĒĂéüćîàŤ ĂĉîēôøŤ
đàĂøŤüĉÿ
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ÿĞćîĆÖêøüÝÙîđ×šćđöČĂÜ (ÿêö.)
ÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâ
×šćøćßÖćø (Öï×)
ÖøöĂčêčîĉ÷öüĉì÷ć
ïÝö. ĒĂéüćîàŤ ĂĉîēôøŤ
đàĂøŤüĉÿ
ÖøöÖćøðøąÖĆîõĆ÷
ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ť
ïøĉþĆì đìđúĂĉîēô öĉđéĊ÷ ÝĞćÖĆé
ÖĂÜïĆâßćÖćøêĞćøüÝêøąđüî
ßć÷Ēéî
êĞćøüÝÿĂïÿüîÖúćÜ
ÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉ

êĞćøüÝìćÜĀúüÜ
êĞćøüÝÿĂïÿüîÖúćÜ
êĞćøüÝÖĂÜðøćï
ÖĂÜïĆÜÙĆïÖćøêĞćøüÝîĚĞć
êĞćøüÝÝøćÝø
ïøĉþĆì ĒúîéŤ ĒĂîéŤ đăšćÿŤ
ÖøöđÝšćìŠć
ÿîÜ.ÙèąÖøøöÖćøÖĉÝÖćø
ēìøÙöîćÙöĒĀŠÜßćêĉ
Internet Access (TOTonline) đóČęĂĔĀšïøĉÖćø Internet ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ñŠćî đÙøČĂ×Šć÷ IP
ïøĉÖćøēìøýĆóìŤìćÜĕÖúøćÙćðøąĀ÷Ćé
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ïøĉÖćø Prepaid Voice ēé÷ĔßšïĆêø TIP Card
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
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đú×Āöć÷
ĢģĨĦ
ĢģĨĩ
ĢģĨĪ
ĢĤġġ
ĢĤĢġ
ĢĤĢĤ
ĢĤĢĦ
ĢĤĢĩ
ĢĤģĢ

úĆÖþèąÜćîìĊĔę ßš
ÿëćïĆîĀöŠĂîĕĀöĒĀŠÜßćêĉđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉ
Voice Mail ĔßšòćÖ×šĂÙüćö (I-Box)
Voice Mail ĔßšôŦÜ×šĂÙüćö (I-Box)
ÿć÷éŠüîđóČęĂÿĆÜÙö ýĎî÷ŤðøąßćïéĊ
Green Call øĆïĒÝšÜđĀêčÿĉęÜĒüéúšĂö Ēúą
đðŨîýĎî÷ŤðøąÿćîÜćîßŠü÷ñĎšðøąÿïõĆ÷
ýĎî÷ŤïøĉÖćøøŠüö ÖøąìøüÜüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜ×šĂöĎú×Šćüÿćø ÖøèĊóïđĀĘî×šĂöĎú
ĕöŠđĀöćąÿöĔîĂĉîđêĂøŤđîĘê
ýĎî÷ŤÿĂïëćöÖćøÝĂÜêĆĜüđÙøČęĂÜïĉî îÖĒĂøŤ Call Center
Call Center ÿĞćîĆÖÜćîîć÷êĞćøüÝøćßÿĞćîĆÖðøąÝĞć

ĢĤĤĢ
ĢĤĤģ
ĢĤĤĤ
ĢĤĤĨ
ĢĤĥĢ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø CAT Contact Center
ÿć÷éŠüîÿč×õćóÝĉêĒúąïøĉÖćøđúĉÖ÷ćđÿóêĉé (ēÙøÜÖćø
To be number one)
ýĎî÷ŤïøĉÖćøÿć÷éŠüîïĆêøìĂÜ ēÙøÜÖćø Ĥġ ïćì
øĆÖþćìčÖēøÙ
ýĎî÷ŤïøĉÖćøúĎÖÙšć True
ýĎî÷ŤøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷îÖøöýčúÖćÖø
ýĎî÷ŤïøĉÖćøïĆüĀúüÜēôî
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúđöČĂÜóĆì÷ć (óĆì÷ć Call Center)
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđĀêčéŠüî-đĀêčøšć÷ Ĥ ÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêš

ĢĤĥģ

ýĎî÷ŤĔĀš×šĂöĎú×ŠćüÿćøÖĆïĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø

ĢĤĥĥ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø ÿĆęÜĂćĀćø S&P Delivery

ĢĤĥħ

ýĎî÷Ť×ŠćüÖøĂÜìćÜìĀćø

ĢĤĦģ

ĕì÷đýøþåÖĉÝðøąÖĆîõĆ÷

ĢĤģģ
ĢĤģĤ
ĢĤĤġ

ĀîŠü÷ÜćîĀøČĂïøĉþĆì
ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ÖøöóĆçîćÿĆÜÙöĒúąÿüĆÿéĉÖćø
ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ
ĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
ÖøąìøüÜüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
đìÙēîēú÷Ċ
ÖøąìøüÜđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
ĒúąÖćøÿČęĂÿćø
ïøĉþĆì ÿÖć÷ đĂđßĊ÷ ÝĞćÖĆé
ÿĞćîĆÖÜćîîć÷êĞćøüÝøćßÿĞćîĆÖ
ðøąÝĞć
ÖćøÿČęĂÿćøĒĀŠÜðøąđìý
Öøöÿč×õćóÝĉê
ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×
ïøĉþĆì ìøĎöĎô
ÖøöýčúÖćÖø
íîćÙćøÖøčÜđìó
ýćúćüŠćÖćøđöČĂÜóĆì÷ć
ÖĂÜïĆâßćÖćøñÿöóúđøČĂî
êĞćøüÝ ìĀćø
ýĎî÷ŤðøąÿćîÜćî×ŠćüÖøĂÜ
ĒĀŠÜßćêĉ
ïøĉþĆì đĂÿ ĒĂîéŤ óĊ àĉîéĉđÙì
ÝĞćÖĆé
ĀîŠü÷×ŠćüÖøĂÜìćÜìĀćø
ÖĂÜìĆóïÖ
ïøĉþĆì ĕì÷đýøþåÖĉÝðøąÖĆîõĆ÷
ÝĞćÖĆé
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đú×Āöć÷
úĆÖþèąÜćîìĊĔę ßš
ĢĤĦĦ
ÿć÷éŠüî ýćúðÖÙøĂÜ
ĢĤĦħ
ýĎî÷ŤðúĂéõĆ÷ÙöîćÙö (ÿć÷éŠüîðŦâĀćéšćîÖćøÝøćÝø)
ĢĤĦĨ
SME Call Center đóČęĂĔĀšÙćĞ ðøċÖþćĒîąîĞć
ÖúčŠöĂčêÿćĀÖøøö SME
ĢĤĦĩ
ýĎî÷ŤïøĉÖćø ÖøöÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøö Call Center
ĢĤĦĪ
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜ ÖćøđÜĉîîĂÖøąïï
ĢĤħġ
ÖĂÜĂĞćîü÷ÖćøøĆÖþćÙüćööĆîę ÙÜõć÷Ĕî
ĢĤħģ
ĢĤħĤ
ĢĤħĥ
ĢĤħĦ
ĢĤħĨ
ĢĤħĩ
ĢĤħĪ
ĢĤĨĤ
ĢĤĨĥ
ĢĤĨĦ
ĢĤĨħ
ĢĤĨĨ
ĢĤĩġ
ĢĤĩĢ

ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđĀêčĕôðść
ÖøöÿČęĂÿćøìĀćøĂćÖćý
ýĎî÷ŤïøĉÖćøúĎÖÙšć ïøĉþĆì éĊìĒăúŤö DKSS Health Care
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđĀêčÞčÖđÞĉî×ĂÜìŠĂÿŠÜÖŢćà ïøĉþĆì ðêì. ÝĞćÖĆé
(öĀćßî)
ýĎî÷Ťóĉþüĉì÷ć ÙèąĒóì÷ŤýćÿêøŤēøÜó÷ćïćúøćöćíĉïéĊ

ĀîŠü÷ÜćîĀøČĂïøĉþĆì
ÿĞćîĆÖÜćîýćúðÖÙøĂÜ
ýĎî÷ŤðúĂéõĆ÷ÙöîćÙö
ïøøþĆìđÜĉîìčîĂčêÿćĀÖøøö
×îćé÷ŠĂö SME
ÖøöÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøö
ÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜ
ÖĂÜĂĞćîü÷ÖćøøĆÖþćÙüćö
öĆęîÙÜõć÷Ĕî
Öøöðśćĕöš
ÖøöÿČęĂÿćøìĀćøĂćÖćý
ïøĉþĆì éĊìĒăúŤö ÝĞćÖĆé
ïøĉþĆì ðêì ÝĞćÖĆé

ÙèąĒóì÷ŤýćÿêøŤ
øó.øćöćíĉïéĊ
ýĎî÷ŤøĆïđøČęĂÜøćüøšĂÜìčÖ×ŤìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââć
ÖøöìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââć
ýĎî÷ŤïøĉÖćøúĎÖÙšćÿĆöóĆîíŤ IEC Contact Center
ïøĉþĆì ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîđîĉú
đĂîÝĊđîĊ÷øĉęÜ ÝĞćÖĆé
ýĎî÷ŤïøĉÖćø Ă÷čí÷ć ĂúĉĂĆîßŤ àĊóĊ
ïøĉþĆì ìĊÙĉüđĂĘö ĂĉîßĆüøŤøĆîÿŤ
ēïøÙđÖĂøŤ ÝĞćÖĆé
ÿć÷éŠüî ÖĂ.øöî. øĆïøšĂÜđøČęĂÜøćüõĆ÷ÙüćööĆęîÙÜ
ÿĞćîĆÖđú×ćíĉÖćøÖĂÜĂĞćîü÷Öćø
øĆÖþćÙüćööĆęîÙÜõć÷Ĕî
Property Perfect
ïøĉþĆì óøĘĂóđóĂøŤêĊĚ đóĂøŤđôÙ
ÝĞćÖĆé
ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ đóČęĂĔĀšÖćøéĞćđîĉîÖćø ÿĞćîĆÖÜćîðúĆé
ðøĆïđðúĊę÷îēÙøÜÿøšćÜÖćøĒïŠÜÿŠüîøćßÖćøĔĀöŠöĊ
ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
ðøąÿĉìíĉõćó
ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ đóČęĂøĆïÙĞćøšĂÜìćÜ ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÿĉìíĉ
ēìøýĆóìŤđÖĊę÷üÖĆïÖćøúąđöĉéÿĉìíĉöîčþ÷ßî
öîčþ÷ßîĒĀŠÜßćêĉ
ýĎî÷ŤÿĂïëćöđÖĊę÷üÖĆïēÙøÜÖćø ĀîċęÜêĞćïú
ÿĞćîĆÖÜćîðúĆé
ĀîċęÜñúĉêõĆèæŤ
ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
ýĎî÷ŤĒÝšÜđïćąĒÿÖćøúĆÖúĂïđÝćąĒúąĔßšîĚĞćïćéćú
ÖøöìøĆó÷ćÖøîĚĞćïćéćú
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ĢĤĩĥ
TIG Call Center đóČęĂîĞćöćĔßšĔîíčøÖĉÝĒÖĘÿĂčêÿćĀÖøøö
ĢĤĩĦ
ĢĤĩħ
ĢĤĩĨ
ĢĤĩĩ
ĢĤĪĪ
Ģĥħġ
Ģĥħħ

ýĎî÷ŤðäĉïĆêĉÖćø AFTA Hotline ×ĂÜÖøöÖćøÙšć
êŠćÜðøąđìý
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđïćąĒÿ÷ćđÿóêĉé
ēÙøÜÖćøÿć÷đéĘÖ (éĎĒúđéĘÖēéîìĞćøšć÷) đóČęĂîĒÖšüÿöćÙö
ēÙøÜÖćøïšćîĒúąĂćÙćøìĊęĂ÷ĎŠ×ĂÜ ÙüĂúĉêĊĚ đăšćÿŤ
E-learning ĔĀšñĎšÿîĔÝđ×šćýċÖþćĒúąÙšîÙüšćñŠćî Internet

ĀîŠü÷ÜćîĀøČĂïøĉþĆì
ïøĉþĆì ĕì÷ĂĉîéĆÿđêøĊ÷ú ĒÖĘÿ
ÝĞćÖĆé
ÖøöÖćøÙšćêŠćÜðøąđìý
ÿĞćîĆÖÜćî ð.ð.ÿ.
đóČęĂîĒÖšüÿöćÙö
ïøĉþĆì ÙüĂúĉêĊĚ đăšćÿŤ ÝĞćÖĆé
öĎúîĉíĉÖćøýċÖþćìćÜĕÖú
ñŠćîéćüđìĊ÷ö
Öøößúðøąìćî
ÿîÜ.ÿúćÖÖĉîĒïŠÜĄ

Ģĥĩĥ

ýĎî÷ŤðøąöüúüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤîĚĞć
ýĎî÷ŤïøĉÖćøúĎÖÙšćÿĆöóĆîíŤ (Call Center)
ÿĞćîĆÖÜćîÿúćÖÖĉîĒïŠÜøĆåïćú
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđĀêč×Ćé×šĂÜüÜÝøÿČęĂÿćø×šĂöĎú (Lease Line
×Ćé×šĂÜ)
ýĎî÷ŤïøĉÖćøúĎÖÙšćđöČĂÜĕì÷ðøąÖĆîõĆ÷

ĢĥĪġ
ĢĦġĦ
ĢĦġħ
ĢĦĥġ

TOT Smart call
International Calling Card
ÿć÷éŠüîÖøąìøüÜĒøÜÜćî
ðêì. Call Center đóČęĂøĆïĒÝšÜĂčïĆêĉõĆ÷đÖĊę÷üÖĆïÖŢćà

ĢĦĥĢ

ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜ×šĂöĎúĂćßâćÖøøöĒúą÷ćđÿóêĉé

ĢĦĥĤ
ĢĦĥĥ
ĢĦĥĦ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúñĎĔš ßšìćÜóĉđýþ
“ïøĉÖćøïĆêøēìøýĆóìŤ Öÿì.” THAICARD
ýĎî÷ŤøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷î Ēúą ïøĉÖćø “ĂøŠĂ÷ìĆęüĕì÷ ÿĆęÜĕéšìĊę
ïøĉþĆì ĕðøþèĊ÷Ťĕì÷ ÝĞćÖĆé
ĕðøþèĊ÷Ť”
ÿć÷éŠüîĒøÜÜćîđéĘÖ
ÖøöÿüĆÿéĉÖćøĒúąÙčšöÙøĂÜ
ĒøÜÜćî
ýĎî÷ŤïøĉÖćøÜćî×šĂöĎúìąđïĊ÷îĒúąïĆêø
ÿĞćîĆÖÜćîÖúćÜ ìąđïĊ÷îøćþãøŤ
ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ

ĢĥĨĨ

ĢĦĥħ
ĢĦĥĩ

ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ïøĉþĆì đöČĂÜĕì÷ðøąÖĆîõĆ÷
ÝĞćÖĆé
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ïöÝ. ìĊēĂìĊ
ÖøąìøüÜĒøÜÜćî
ïøĉþĆì ðêì.ÝĞćĀîŠć÷ÖŢćà
íøøößćêĉ
öĎúîĉíĉðŜĂÜÖĆîêŠĂêšćî
ĂćßâćÖøøöĒúą÷ćđÿóêĉé
Ĕîðøąđìýĕì÷
ÖćøìćÜóĉđýþĄ
ÖćøÿČęĂÿćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
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ĢĦĦĢ
ýĎî÷ŤïøĉÖćø ÖøčÜĕì÷ Phone
ĢĦĦģ
ýĎî÷ŤÝĂÜĀšĂÜóĆÖēøÜĒøöĔîÿöćÙöēøÜĒøöĕì÷
ĢĦĦĤ
íîćÙćøÿĒêîéćøŤéßćøŤđêĂøŤĕì÷ Customer Service
Group
ĢĦĦĥ
ýĎî÷ŤïøĉÖćøßŠü÷đĀúČĂñĎšðśü÷ĂčïĆêĉđĀêč ĀîŠü÷ÖĎšßĊüĉê
üßĉøó÷ćïćú
ĢĦĦĦ
ýĎî÷Ť Öìö.
ĢĦĦħ
ÿć÷éŠüîñĎšïøĉēõÙÖĆï Ă÷.
ĢĦĦĨ
ýĎî÷ŤïøĉÖćøúĎÖÙšćÿĆöóĆîíŤ ïøĉþĆìüĉøĉ÷ąðøąÖĆîõĆ÷
ĢĦħĤ
ýĎî÷ŤĔĀšïøĉÖćø×šĂöĎúÖøąìøüÜĂčêÿćĀÖøøö
ĢĦħĥ
ĢĦħħ
ĢĦħĨ
ĢĦħĪ

ÿć÷éŠüî×šĂöĎúÿćøđÙöĊ
ýĎî÷ŤïøĉÖćøÿĞćøĂÜìĊęîĆęÜ×ĂÜ ïøĉþĆìÖćøïĉîĕì÷
ýĎî÷ŤéĞćøÜíøøö ĔĀšïøĉÖćø×šĂöĎú×ĂÜÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
ýĎî÷ŤøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷îøćÙćÿĉîÙšć ÖøöÖćøÙšćõć÷Ĕî

ĢĦĨġ

ÖøöóĆçîćíčøÖĉÝÖćøÙšć ýĎî÷ŤĔĀšÙĞćðøċÖþćíčøÖĉÝ
øĆïđøČęĂÜøšĂÜìčÖ×ŤđÖĊę÷üÖĆïÜćî×ĂÜÖøöìąđïĊ÷îÖćøÙšć
ÖøčÜýøĊ Phone
ýĎî÷ŤÿŠÜđÿøĉöñĎÿš ŠÜĂĂÖøć÷÷ŠĂ÷ ( SME) đóČęĂïøĉÖćø×šĂöĎú
×Šćüÿćø
ýĎî÷ŤÿĆęÜàČĚĂÿĉîÙšćìćÜēìøýĆóìŤ

ĢĦĨģ
ĢĦĨĤ
ĢĦĨĨ
ĢĦĨĩ
ĢĦĨĪ

øĆïĒÝšÜ×ĂÙüćößŠü÷đĀúČĂđóČęĂéĎĒúđéĘÖ
ÖøöðøąßćÿÜđÙøćąĀŤ
ÿć÷éŠüîÖćøýċÖþć ÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø

ĢĦĩĢ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×Šćüÿćø×šĂöĎú AIA Call Center

ĀîŠü÷ÜćîĀøČĂïøĉþĆì
íîćÙćøÖøčÜĕì÷
ÿöćÙöēøÜĒøöĕì÷
íîćÙćøÿĒêîéćøŤé ßćøŤđêĂøŤé
(ĕì÷) ÝĞćÖĆé
ÿĞćîĆÖÖćøĒóì÷Ť Öìö.
ÿĞćîĆÖðúĆéÖøčÜđìóöĀćîÙø
ÙèąÖøøöÖćøĂćĀćøĒúą÷ć
ïøĉþĆì üĉøĉ÷ąðøąÖĆîõĆ÷ ÝĞćÖĆé
ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜ
ĂčêÿćĀÖøøö
ÖøöēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö
Öćøïĉîĕì÷
ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
ÖøöÖćøÙšćõć÷Ĕî
ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ť
ÖøöóĆçîćíčøÖĉÝÖćøÙšć
ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ť
íîćÙćøÖøčÜýøĊĂ÷čí÷ć
ÖćøìŠćđøČĂĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ïøĉþĆì óøĘĂóđóĂøŤêĊĚ đìÙēîēú÷Ċ
ÝĞćÖĆé
ýĎî÷ŤïøĉÖćøÙčšöÙøĂÜÿüĆÿéĉõćó
đéĘÖĄ
ÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø
(ýĎî÷ŤßŠü÷đĀúČĂđéĘÖìćÜ
ÖćøýċÖþć)
ïøĉþĆìĂđöøĉÖĆîĂĉîđêĂøŤ
đîßßĆîĒîú ĒĂúßĆüøĆîÿŤ ÝĞćÖĆé
(AIA)
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ĢĦĩĥ
ýĎî÷ŤÙčšöÙøĂÜñĎēš é÷ÿćøøëÿćíćøèą
ĢĦĩħ
ÿć÷éŠüî ÖøöìćÜĀúüÜ
ĢĦĩĩ
ýĎî÷ŤïøĉÖćø àĉêĊĚēôîĒïÜÖŤÖĉĚÜ
ĢĦĩĪ

ýĎî÷ŤïøĉÖćø×Šćüÿćø×šĂöĎú×ĂÜíîćÙćø íîßćêÝĞćÖĆé

ĢĦĪġ

HSBC Phone Banking ýĎî÷ŤïøĉÖćø×Šćüÿćø×šĂöĎú
íîćÙćøăŠĂÜÖÜđàĊę÷Üĕăš
ýĎî÷Ť×šĂöĎú×ŠćüÿćøĒúąøĆïĒÝšÜđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷îđÖĊę÷üÖĆïÜćî
ÖĂÜìčîĄ
ýĎî÷ŤøĆïĒÝšÜđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷î íÖÿ. (Call Center ġ-ģĦĦĦġĦĦĦ)
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú×Šćüÿćø íîćÙćøĒÿêîéćøŤé ßćøŤđêĂøŤ

ĢĦĪģ
ĢĦĪĤ
ĢĦĪĦ
ĢĦĪħ
ĢĦĪĨ
ĢĦĪĪ
Ģħġġ
ĢħĢĦ
ĢħĢħ
Ģħģġ
Ģħĥĥ
ĢħĥĦ
Ģħĥħ

ĀîŠü÷ÜćîĀøČĂïøĉþĆì
Öøö×îÿŠÜìćÜïÖ
ÖøöìćÜĀúüÜ
íîćÙćøàĉêĊĚ ĒïÜÖŤ ÿć×ć
ÖøčÜđìóĄ
ïøĉþĆì íîßćêĉ ĒöđîÝđöšîìŤ
ĒĂîéŤ đàĂøŤüĉÿ ÝĞćÖĆé
íîćÙćøăŠĂÜÖÜđàĊę÷Üĕă

ÙèąÖøøöÖćøÖĂÜìčîĀöĎŠïšćî
ĒúąßčîßîđöČĂÜĒĀŠÜßćêĉ
íîćÙćøđóČęĂÖćøđÖþêøĒúą
ÿĀÖøèŤÖćøđÖþêø
íîćÙćøÿĒêîéćøŤé ßćøŤđêĂøŤ
îÙøíî ÝĞćÖĆé (öĀćßî)
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎúðøąÖĆîõĆ÷ – ïøĉþĆìÿĉîöĆęîÙÜðøąÖĆîõĆ÷ ïøĉþĆì ÿĉîöĆęîÙÜðøąÖĆîõĆ÷
ÝĞćÖĆé (öĀćßî)
ÝĞćÖĆé
ÖĂÜìčîđÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöđóČęĂÖćøýċÖþć (÷šć÷đïĂøŤêĉéêŠĂĕðìĊę ġ- ÿĞćîĆÖÜćîÖĂÜìčîĔĀšÖĎš÷ČöđóČęĂ
ģħĢġ-ĥĩĩĩ)
ÖćøýċÖþć
ýĎî÷ŤĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉ
ÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉ
Quitline ýĎî÷ŤĔĀšÙĞćðøċÖþćìćÜēìøýĆóìŤĒÖŠñĎšêšĂÜÖćø
öĎúîĉíĉĀöĂßćüïšćî
đúĉÖÿĎïïčĀøĊę
ýĎî÷ŤïøĉÖćøúĎÖÙšćÿĆöóĆîíŤÖćøđÙĀąĒĀŠÜßćêĉ
ÖćøđÙĀąĒĀŠÜßćêĉ
ýĎî÷ŤïøĉÖćø Audiotex
ïöÝ.ìĊēĂìĊ
ýĎî÷ŤïøĉÖćø Call Center ïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîõĆ÷ ÝĞćÖĆé
ïøĉþĆì ÖøčÜđìóðøąÖĆîõĆ÷ ÝĞćÖĆé
( öĀćßî)
ýĎî÷ŤïøĉÖćø×šĂöĎú×ŠćüÿćøÖćøÝøćÝø (ÿüó ĪĢ)
ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø
ÝĆéøąïïÖćøÝøćÝøìćÜïÖ
(ÙÝø.)
ÿć÷éŠüîßüîøĎšđĂéÿŤ
ÿöćÙöĒîüøŠüöõćÙíčøÖĉÝĕì÷
êšćîõĆ÷đĂéÿŤ
ýĎî÷ŤđĂøćüĆè
ÿĞćîĆÖÖćøĒóì÷Ť
ÖøčÜđìóöĀćîÙø

