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 ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥    �̧ 2556 �µ�

 ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥    �̧ 2557 �µ�

1. ª·¥́�«́�r

2. ¡�́��·�

¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́�¨��¦Á�È��µ��́°»�¤«¹�¬µÁ¡ºÉ°¡�́�µ� o°��·É� �¸ÉÁ�È�«¼�¥r�¨µ��µ¦¡�́�µ�¦¡́¥µ�¦

¤�»¬¥r Á¡ºÉ°Á� oµ¼n�¦³�µ�¤°µÁ�¥̧�

1. �¨·���́�·��¸É¤�̧»�£µ¡Â¨³�»��¦¦¤   2. ¡�́�µ°��r�ªµ¤¦¼ oÂ¨³�nµ¥�°�¼n�µ¦¡�́�µ� o°��·É�   3. �Îµ�»

� Îµ¦»�«·¨�ª�́��¦¦¤ �¦¡́¥µ�¦�¦¦¤�µ�·Â¨³·É�Âª�¨ o°¤   4. ¡�́�µÁ�¦º°�nµ¥�µ¦Á¦¥̧�¦¼ o   5. �¦·®µ¦��́�µ¦

Ä® o¤�̧»�£µ¡

�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦

¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́�¨��¦

344,674,300                

403,109,600                



3. Á�o µ®¤µ¥�µ¦Ä® o�¦·�µ¦®�nª¥�µ� Â¨³���¦³¤µ�/�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·� 

Á�o µ®¤µ¥�µ¦Ä® o�¦·�µ¦®�nª¥�µ�

�ª́�̧Ê ª�́ ®�nª¥��́ �̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

¦ª¤�´Ê�·Ê� ¨ oµ��µ� 429.4592        501.1926        758.6075        708.5048        673.6013        

¦ª¤Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 344.6743        403.1096        677.6973        627.5946        588.9986        

¦ª¤Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� 84.7849         98.0830         80.9102         80.9102         84.6027         

  - Á�·�¦µ¥Å� o ¨ oµ��µ� 84.7849         98.0830         80.9102         80.9102         84.6027         

1. ��́Á¦¥̧� ��́«¹�¬µ �»�¨µ�¦�µ��µ¦«¹�¬µ 

Â¨³�¦³�µ���´ ÉªÅ� Å� o¦�́�µ¦Á¦·¤¦ oµ�

�ªµ¤¤́¡�́� r Â¨³¡�́�µ�ªµ¤¦nª¤¤º°��́�¨»n¤

�¦³Á�«°µÁ�¸¥�

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡: ��́Á¦¥̧� ��́«¹�¬µ 

�»�¨µ�¦�µ��µ¦«¹�¬µ Â¨³�¦³�µ��  ¤�̧ªµ¤

�¦³®��́¦¼ oÄ��µ¦Á� oµ¼n�¦³�µ�¤°µÁ�¥̧�

¦ o°¥¨³ 70 70 70

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 3.0000        2.6050        27.8000       -               -               

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

2. ¤�́�»Á�«�rÂ¨³®¦º°°µµ¤�́¦�ÎµÁ�¸É¥ª¤¸

�»�£µ¡¦°�¦�́�µ¦¡�́�µ�µ¦�n°�Á�¸É¥ªÁ¡·É¤�¹Ê�

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡:�¼ oÁ� oµ¦�́�µ¦°�¦¤°�

�nµ��µ¦°�¦¤�µ¤¤µ�¦�µ� Å� oÅ¤n� o°¥�ªnµ¦ o°¥

¨³ 80 �°��¼ oÁ� oµ¦�́�µ¦°�¦¤� ´Ê�®¤�

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80 80

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 0.9500        0.9500        3.0000        3.0000        3.0000        

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

3. Á¡ºÉ°�¥µ¥�µ¦�¨·��Îµ¨�́���oµ�ª·�¥µ«µ�¦r

Â¨³Á��Ã�Ã¨¥ ̧Â¨³µ�µ�¸É�µ�Â�¨� Á¡ºÉ°

�°��°��n°�ªµ¤�o°��µ¦Ä��µ¦¡�́�µ�¦³Á�«

- �ª́�¸Êª�́Á�·��¦·¤µ�:¦ o°¥¨³�°��¼ o ÎµÁ¦È�

�µ¦«¹�¬µ�¸ÉÅ� o�µ��Îµ�¦�µ�µ

¦ o°¥¨³ 75 75 75 75 75

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡:¦ o°¥¨³�°��ªµ¤¡¹�¡°Ä�

�°��µ¥� oµ��¸É¤�̧n°�¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

¦ o°¥¨³ 75 75 75 75 75

- �ª́�¸Êª�́Á�·�Áª¨µ:¦ o°¥¨³�°��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�¸É

Å� o�µ��Îµ «¹�¬µ�n° ®¦º°�¦³�°�°µ�¡̧°·¦³

£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ 1 �̧

¦ o°¥¨³ 70 70 70 70 70

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 141.2778     130.8326     178.9453     189.4647     198.1215     

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� 28.0000         29.1400         29.4952         29.4952         27.6677         

  - Á�·�¦µ¥Å� o ¨ oµ��µ� 28.0000         29.1400         29.4952         29.4952         27.6677         

4. Á¡ºÉ°�¨·��Îµ¨�́���¸É¤¸�»�£µ¡�µ¤�ªµ¤

�o°��µ¦�°��¦³Á�«

���¦³¤µ� / �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ* / �nµÁ�o µ®¤µ¥�°��ª́�̧Ê ª�́
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Á�o µ®¤µ¥�µ¦Ä® o�¦·�µ¦®�nª¥�µ�

�ª́�̧Ê ª�́ ®�nª¥��́ �̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

���¦³¤µ� / �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ* / �nµÁ�o µ®¤µ¥�°��ª́�̧Ê ª�́

- �ª́�¸Êª�́Á�·��¦·¤µ�:¦ o°¥¨³�°��¼ o ÎµÁ¦È�

�µ¦«¹�¬µ�¸ÉÅ� o�µ��Îµ�¦�µ�µ

¦ o°¥¨³ 75 75 75 75 75

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡:¦ o°¥¨³�°��ªµ¤¡¹�¡°Ä�

�°��µ¥� oµ��¸É¤�̧n°�¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

¦ o°¥¨³ 75 75 75 75 75

- �ª́�¸Êª�́Á�·�Áª¨µ:¦ o°¥¨³�°��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�¸É

Å� o�µ��Îµ «¹�¬µ�n° ®¦º°�¦³�°�°µ�¡̧°·¦³

£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ 1 �̧

¦ o°¥¨³ 75 75 75 75 75

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 185.1944     253.5609     431.2764     395.0639     344.9271     

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� 53.9849         65.5830         48.0050         48.0050         54.0250         

  - Á�·�¦µ¥Å� o ¨ oµ��µ� 53.9849         65.5830         48.0050         48.0050         54.0250         

5. Á¡ºÉ°�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦Â�n®�nª¥�µ�/�¦³�µ��Ä�

�»¤��Â¨³�́�¤ Ä® o¤¸�ªµ¤¦¼ o�ªµ¤µ¤µ¦�Ä�

�µ¦¡�́�µ��Á°� Á¡ºÉ°Á¡·É¤«�́¥£µ¡Ä��µ¦

Â�n���́�°��¦³Á�«

- �ª́�¸Êª�́Á�·��¦·¤µ�:¦ o°¥¨³�°��¼ oÁ� oµ¦�́�¦·�µ¦

�Îµ�ªµ¤¦¼ oÅ�Ä� o�¦³Ã¥��r

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80 80

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡:¦ o°¥¨³�ªµ¤¡¹�¡°Ä��°�

�¼ o¦�́�¦·�µ¦/®�nª¥�µ�/°��r�¦�¸É¦�́�¦·�µ¦

ª·�µ�µ¦Â¨³ª·�µ�¡̧�n°�¦³Ã¥��r�µ��µ¦�¦·�µ¦

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80 80

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 5.5605        7.8713        17.5000       18.5000       19.5000       

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� -                 0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          

  - Á�·�¦µ¥Å� o ¨ oµ��µ� -                 0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          

6. ��́Á¦¥̧��´Ê��¦³�¤«¹�¬µ�̧�¸É 1 Å� o¦�́Á�¦ºÉ°�

�°¤¡·ªÁ�°¦ r¡�¡µ (Â�È�Á¨È�) Â¨³¤¸Á�ºÊ °®µ�¸É

n�Á¦·¤�µ¦Á¦¥̧�¦¼ o°¥nµ�Á®¤µ³¤�µ¤®¨�́¼�¦

- �ª́�¸Êª�́Á�·��¦·¤µ�:�Îµ�ª���́Á¦¥̧�� ´Ê�

�¦³�¤«¹�¬µ�̧�¸É 1�¸ÉÅ� o¦�́Á�¦ºÉ°��°¤¡·ªÁ�°¦r

¡�¡µ (Â�È�Á¨È�)

�� 25 30 30

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 0.0663        0.1276        0.2000        -               -               

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

7. ��́Á¦¥̧�Ä��́��́¤®µª·�¥µ¨¥́Å� o¦�́Ã°�µ

�µ��µ¦«¹�¬µ�´Ê�¡ºÊ��µ��µ¤·��·�¸É�Îµ®��Åª o

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡:�nµÄ� o�nµ¥�¸É�¼ o���¦°�

µ¤µ¦�¨��nµÄ� o�nµ¥�µ¤¦µ¥�µ¦�¸ÉÅ� o¦�́�µ¦

��́�»�

¦ o°¥¨³ 100 100 100 100

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 0.2314        0.4353        0.5256        0.6160        -               
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Á�o µ®¤µ¥�µ¦Ä® o�¦·�µ¦®�nª¥�µ�

�ª́�̧Ê ª�́ ®�nª¥��́ �̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

���¦³¤µ� / �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ* / �nµÁ�o µ®¤µ¥�°��ª́�̧Ê ª�́

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          -                 

  - Á�·�¦µ¥Å� o ¨ oµ��µ� 0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          -                 

8.  �¨¼� �́�nµ�·¥¤Ä® o�··� ��́«¹�¬µ Â¨³�»¤��

Ä��µ¦¡�́�µ£¼¤·��́�µ�o°��·É� Â¨³°�»¦�́¬r

�Îµ�»�Îµ¦»�«·¨�ª�́��¦¦¤Å�¥

- �ª́�¸Êª�́Á�·��¦·¤µ�:�Îµ�ª��¨�µ�/�·��¦¦¤�¸É

¤�̧µ¦Á�¥Â¡¦n� oµ��Îµ�»� Îµ¦»�«·¨�ª�́��¦¦¤

Ã�¦��µ¦ 33 35 36 37 38

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡:¦ o°¥¨³�°��··� 

��́«¹�¬µ�¸ÉÁ®È��ªµ¤Îµ��́�°�«·¨�ª�́��¦¦¤

Å�¥

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡:¦ o°¥¨³�ªµ¤¡¹�¡°Ä��°�

�¼ o¦�́�¦·�µ¦�n°�¦³Ã¥��r�°��µ¦�Îµ�»� Îµ¦»�

«·¨�ª�́��¦¦¤

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 1.5007        2.5000        4.5000        5.5000        6.5000        

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� 0.7000          0.7000          0.7500          0.7500          0.7500          

  - Á�·�¦µ¥Å� o ¨ oµ��µ� 0.7000          0.7000          0.7500          0.7500          0.7500          

9. Á¡ºÉ°ª·�¥́Â¨³¡�́�µ¦ª¤�´Ê��nµ¥�°�°��r

�ªµ¤¦¼ oÂ¨³¦ oµ��ª�́�¦¦¤�¸É�ÎµÅ�¼n�µ¦¡�́�µ

Á«¦¬��·�Â¨³�́�¤�°��o°��·É��¦³Á�«

- �ª́�¸Êª�́Á�·��¦·¤µ�:�Îµ�ª�/¦ o°¥¨³�°�

�µ�ª·�¥́Â¨³�µ�¦ oµ�¦¦�r�¸É�¸¡·¤¡rÁ�¥Â¡¦nÄ�

ªµ¦µ¦¦³��́�µ�·Â¨³�µ�µ�µ�·

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡:�Îµ�ª��¨�µ�ª·�¥́/

�ª�́�¦¦¤�¸É�ÎµÅ�Ä� o�¦³Ã¥��rÄ�Á�·�¡µ�·�¥r/

�¦³Ã¥��r�n°�́�¤ �»¤��

Ã�¦��µ¦ 16 12 17 18 19

- �ª́�¸Êª�́Á�·�Áª¨µ:�Îµ�ª��¨�µ�ª·�¥́�¸É�ÎµÅ�Ä� o

�¦³Ã¥��r£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ®��

Ã�¦��µ¦ 13 10 15 16 17

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 6.8932        4.2269        13.9500       15.4500       16.9500       

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨oµ��µ� 1.6000          1.6000          1.6000          1.6000          1.6000          

  - Á�·�¦µ¥Å� o ¨ oµ��µ� 1.6000          1.6000          1.6000          1.6000          1.6000          

*�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560
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4. ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥�¦³�Îµ�̧���¦³¤µ� ¡.«. 2557 �ÎµÂ���µ¤Â���µ�

�µ�

�µ�

�µ�

�µ�

�µ�

�µ�

5. ¦µ¥�µ¦�¼�¡�́� oµ¤�̧���¦³¤µ�Ä��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2557  �ÎµÂ���µ¤�¨�¨·�/Ã�¦��µ¦ 

�̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560- ��

1. �¨�¨·� : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ��́�¤«µ�¦r 3 98.0271     106.6639    58.9687     -              25.0680     

¦ª¤ 3 98.0271      106.6639    58.9687      -              25.0680      

Á®�»�¨�ªµ¤�ÎµÁ�È �Ä��µ¦�´Ê����¦³¤µ��¼�¡�́�oµ¤�̧

1. Á�È�¦µ¥�µ¦�¼�¡�́�µ¤�́�µÂ¨³�µ¤��®¤µ¥�¸É� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°�  �Îµ�ª�  2 ¦µ¥�µ¦  Á�È�Á�·�  77,214,600  �µ�

2. Á�È�¦µ¥�µ¦�¸É� ÎµÁ�·��µ¦Å¤nÂ¨ oªÁ¦È�Ä� 1 �̧���¦³¤µ�  �Îµ�ª�  1 ¦µ¥�µ¦  Á�È�Á�·�  20,812,500  �µ�

1. Â���µ�¦°�¦�́�µ¦Á� oµ¼n�¦³�µ�¤°µÁ�¥̧� 2,605,000                    

2. Â���µ�Á¡·É¤¦µ¥Å� o�µ��µ¦�n°�Á�¸É¥ªÂ¨³�¦·�µ¦ 950,000                      

�̧���¦³¤µ� Á�·��°� 

���¦³¤µ�

3. Â���µ��¥µ¥Ã°�µÂ¨³¡�́�µ�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ 392,392,400                 

4. Â���µ���́�»��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ� 435,300                      

5. Â���µ�°�»¦�́¬r n�Á¦·¤Â¨³¡�́�µ«µ�µ «·¨�³ Â¨³ª�́��¦¦¤ 2,500,000                    

6. Â���µ�n�Á¦·¤�µ¦ª·�¥́Â¨³¡�́�µ 4,226,900                    

          ®�nª¥ : ¨ oµ��µ� 

�¨�¨·� / Ã�¦��µ¦
�Îµ�ª� 

¦µ¥�µ¦
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6. ¦»����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥�¦³�Îµ�̧���¦³¤µ� ¡.«. 2557  �ÎµÂ���µ¤Â���µ� �¨�¨·�/Ã�¦��µ¦ Â¨³��¦µ¥�nµ¥ 

Â���µ�

�¨�¨·� / Ã�¦��µ¦ ���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

¦ª¤�´Ê�·Ê� 94.1914       39.1133       99.8532       158.9365     11.0152       403.1096     

1. Â���µ� :  ¦°�¦�́�µ¦Á�oµ¼n�¦³�µ�¤

°µÁ�̧¥�

-               -               -               2.6050        -               2.6050        

Ã�¦��µ¦�¸É 1 : Ã�¦��µ¦Á�¦¥̧¤�ªµ¤¡¦ o°¤

¼n�¦³�µ�¤°µÁ�¥̧�

             -                -                -           2.6050              -           2.6050

2. Â���µ� :  Á¡·É¤¦µ¥Å� o�µ��µ¦

�n°�Á�¸É¥ªÂ¨³�¦·�µ¦

-               -               -               0.9500        -               0.9500        

Ã�¦��µ¦�¸É 1 : Ã�¦��µ¦¡�́�µ«�́¥£µ¡

�»�¨µ�¦� oµ��µ¦�n°�Á�¸É¥ª

             -                -                -           0.9500              -           0.9500

3. Â���µ� :  �¥µ¥Ã°�µÂ¨³¡�́�µ

�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ

94.1914       38.9414       99.8532       148.3912     11.0152       392.3924     

Ã�¦��µ¦�¸É 1 : Ã�¦��µ¦��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦

°�Ã�¥Ä� o�°¤¡·ªÁ�°¦r¡�¡µ

             -           0.0826         0.0450              -                -           0.1276

�¨�¨·��¸É 2 : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�

ª·�¥µ«µ�¦rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥¸

       39.3451        23.5303         1.7811        64.4877         1.6884      130.8326

�¨�¨·��¸É 3 : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�

�́�¤«µ�¦r

       54.8463        15.3285        98.0271        78.0122         7.3468      253.5609

�¨�¨·��¸É 4 : �¨�µ��µ¦Ä® o�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦              -                -                -           5.8913         1.9800         7.8713

4. Â���µ� :  ��́�»��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ

�´Ê�¡ºÊ��µ�

-               -               -               0.4353        -               0.4353        

Ã�¦��µ¦�¸É 1 : Ã�¦��µ¦¦��́�»��nµÄ� o�nµ¥

Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�Â�n¦³��́°�»�µ¨��

���µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ�

             -                -                -           0.4353              -           0.4353

5. Â���µ� :  °�»¦�́¬r n�Á¦·¤Â¨³

¡�́�µ«µ�µ «·¨�³ Â¨³ª�́��¦¦¤

-               -               -               2.5000        -               2.5000        

�¨�¨·��¸É 1 : �¨�µ��Îµ�»� Îµ¦»�«·¨� 

ª�́��¦¦¤

             -                -                -           2.5000              -           2.5000

6. Â���µ� :  n�Á¦·¤�µ¦ª·�¥́Â¨³¡�́�µ -               0.1719        -               4.0550        -               4.2269        

�¨�¨·��¸É 1 : �¨�µ�ª·�¥́Á¡ºÉ°¦ oµ�°��r

�ªµ¤¦¼ o

             -           0.1036              -           2.9409              -           3.0445

�¨�¨·��¸É 2 : �¨�µ�ª·�¥́Á¡ºÉ°�nµ¥�°�

Á��Ã�Ã¨¥¸

             -           0.0683              -           1.1141              -           1.1824

          ®�nª¥ : ¨ oµ��µ� 

��¦µ¥�nµ¥
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7. ¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤Â���µ� Â¨³ �¨�¨·�/Ã�¦��µ¦

�µ�

�µ�

7.1.1.1   ª�́�»�¦³��r

7.1.1.2   �µ��̧É�ÎµÁ�·��µ¦

7.1.1.3   ¦³¥³Áª¨µ�ÎµÁ�·��µ¦     3  �̧ (�̧ 2556 �¹�  �̧ 2558)

7.1.1.4   ª�Á�·�� ´Ê�·Ê��°�Ã�¦��µ¦ �µ�

           - Á� ·����¦³¤µ� �µ�

           - Á� ·��°����¦³¤µ� �µ�

7.1.1.5  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-            -              -           2.6050     -            2.6050     

-              -                -             2.6050       -              2.6050       

7.1.1.6   Á�o µ®¤µ¥Ã�¦��µ¦Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°�Ã�¦��µ¦ �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

Á¦·É¤� o� - �̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 150 150 300

 ( - )

¦ o°¥¨³ 50 80 80

 ( - )

¨ oµ��µ� 3.0000         2.6050      27.8000      -               -               

¨ oµ��µ� 3.0000         2.6050      27.8000      -               -               

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 3.0000         2.6050      27.8000      -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -               -               -               

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.1 Â���µ� : ¦°�¦�́�µ¦Á� oµ¼n�¦³�µ�¤°µÁ�̧¥�                    2,605,000

7.1.1  Ã�¦��µ¦�̧É 1 :  Ã�¦��µ¦Á�¦¥̧¤�ªµ¤¡¦ o°¤¼n�¦³�µ�¤°µÁ�̧¥�                    2,605,000

 1. Á¡ºÉ°Á�¦¥̧¤�ªµ¤¡¦ o°¤Ä® o��́��́«¹�¬µ �»�¨µ�¦ Â¨³�¦³�µ��� ´ ÉªÅ�Ä��µ¦Á� oµ¼ n�¦³�µ�¤°µÁ�¥̧� 2. Á¡ºÉ°

«¹�¬µ Á�È�¦ª�¦ª¤� o°¤¼¨Á�¸É¥ª��́°µÁ�¥̧� Â¨³�¦³Á�«¤µ�·��¦³�µ�¤°µÁ�¥̧� 3. Á¡ºÉ°Á�¥Â¡¦n �¦³�µ¤́¡�́�r

�ªµ¤¦¼ oÁ�¸É¥ª��́°µÁ�¥̧�Ä® o��́��́«¹�¬µ �»�¨µ�¦ Â¨³�¦³�µ��� ´ ÉªÅ� 4. Á¡ºÉ°¦ oµ�Á�¦º°�nµ¥�µ¦Á¦¥̧�¦¼ o°µÁ�¥̧���́

°��r�¦� ´Ê�£µ¥Ä�Â¨³�nµ��¦³Á�« 5. Á¡ºÉ°¡�́�µ«�́¥£µ¡� oµ�£µ¬µ°�́�§¬Â¨³£µ¬µ�¦³Á�«Á¡ºÉ°�� oµ�Ä® o��́

��́«¹�¬µ �»�¨µ�¦ Â¨³�¦³�µ��� ´ ÉªÅ�

 ¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́�¨��¦

                   33,405,000

                   33,405,000

                              -  

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. Ã�¦��µ¦Á�¦¥̧¤�ªµ¤¡¦ o°¤¼n�¦³�µ�¤°µÁ�¥̧�

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ °µ�µ¦¥r �»�¨µ�¦

�µ��µ¦«¹�¬µÂ¨³�¦³�µ�� Á� oµ¦�́�µ¦¡�́�µ��́¬³� oµ�

É

Á�·��»�£µ¡ : ¦ o°¥¨³�¼ oÁ� oµ¦nª¤Ã�¦��µ¦¤�̧ªµ¤¦¼ o�ªµ¤

Á� oµÄ�Á�¸É¥ª��́°µÁ�¥̧� Â¨³¤�̧�́¬³� oµ�£µ¬µÁ¡·É¤�¹Ê�Å¤n

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�
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2,605,000 �µ�

1. ��Á�·�°»�®�»� 2,605,000              �µ�

1.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 2,605,000              �µ�

1) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦Á�¦¥̧¤�ªµ¤¡¦ o°¤¼n�¦³�µ�¤°µÁ�¥̧� 2,605,000              �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

Ã�¦��µ¦ : Ã�¦��µ¦Á�¦¥̧¤�ªµ¤¡¦ o°¤¼n�¦³�µ�¤°µÁ�¸¥�

446



�µ�

�µ�

7.2.1.1   ª�́�»�¦³��r

7.2.1.2   �µ��̧É�ÎµÁ�·��µ¦

7.2.1.3   ¦³¥³Áª¨µ�ÎµÁ�·��µ¦     5  �̧ (�̧ 2556 �¹�  �̧ 2560)

7.2.1.4   ª�Á�·�� ´Ê�·Ê��°�Ã�¦��µ¦ �µ�

           - Á� ·����¦³¤µ� �µ�

           - Á� ·��°����¦³¤µ� �µ�

7.2.1.5  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-            -              -           0.9500     -            0.9500     

-              -                -             0.9500       -              0.9500       

7.2.1.6   Á�o µ®¤µ¥Ã�¦��µ¦Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°�Ã�¦��µ¦ �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

Á¦·É¤� o� - �̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 45 45 195 195 195

 ( - )

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80 80

 ( - )

¨ oµ��µ� 0.9500         0.9500      3.0000        3.0000        3.0000        

¨ oµ��µ� 0.9500         0.9500      3.0000        3.0000        3.0000        

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 0.9500         0.9500      3.0000       3.0000       3.0000       

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -               -               -               

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.2 Â���µ� : Á¡·É¤¦µ¥Å� o�µ��µ¦�n°�Á�¸É¥ªÂ¨³�¦·�µ¦                      950,000

7.2.1  Ã�¦��µ¦�̧É 1 :  Ã�¦��µ¦¡�́�µ«�́¥£µ¡�»�¨µ�¦� oµ��µ¦�n°�Á�̧É¥ª                      950,000

  1.Á¡ºÉ°Á¡·É¤�Îµ�ª�¤�́�»Á�«�rÂ¨³®¦º°°µµ¤�́¦�ÎµÁ�¸É¥ª�¸É¤�̧»�£µ¡�°���́®ª�́�¨��¦ 2. Á¡ºÉ°¡�́�µ�»�¨µ�¦

� oµ��µ¦�n°�Á�¸É¥ªÄ® o¤�̧¦³·��·£µ¡ µ¤µ¦��¦·�µ¦��́�n°�Á�¸É¥ª�¸É¤µÁ¥º°�Å� o°¥nµ�¤�̧¦³·��·£µ¡Â¨³Á¡ºÉ°¦°�¦�́

�µ¦Á� oµ¼ n�¦³�µ�¤°µÁ�¥̧�Ä��̧ 2558

 ¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́�¨��¦

                   10,900,000

                   10,900,000

                              -  

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. Ã�¦��µ¦¡�́�µ«�́¥£µ¡�»�¨µ�¦� oµ��µ¦�n°�Á�¸É¥ª

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª��»�¨µ�¦�¸ÉÅ� o¦�́�µ¦¡�́�µ«�́¥£µ¡

É É

Á�·��»�£µ¡ :  �»�¨µ�¦�¸ÉÁ� oµ¦nª¤Ã�¦��µ¦¤�̧ªµ¤¡¦ o°¤

¦°�¦�́�µ¦�n°�Á�¸É¥ªÅ¤n� o°¥�ªnµ¦ o°¥¨³ 80

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�
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950,000 �µ�

1. ��Á�·�°»�®�»� 950,000                �µ�

1.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 950,000                �µ�

1) Á�·�°»�®�»�Ä��µ¦¡�́�µ«�́¥£µ¡¤�́�»Á�«�r�¸É¤�̧»�£µ¡ 950,000                �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

Ã�¦��µ¦ : Ã�¦��µ¦¡�́�µ«�́¥£µ¡�»�¨µ�¦� oµ��µ¦�n°�Á�¸É¥ª
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�µ�

�µ�

7.3.1.1   ª�́�»�¦³��r

7.3.1.2   �µ��̧É�ÎµÁ�·��µ¦

7.3.1.3   ¦³¥³Áª¨µ�ÎµÁ�·��µ¦     3  �̧ (�̧ 2556 �¹�  �̧ 2558)

7.3.1.4   ª�Á�·�� ´Ê�·Ê��°�Ã�¦��µ¦ �µ�

           - Á� ·����¦³¤µ� �µ�

           - Á� ·��°����¦³¤µ� �µ�

7.3.1.5  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-            0.0826       0.0450    -            -            0.1276     

-              0.0826         0.0450      -              -              0.1276       

7.3.1.6   Á�o µ®¤µ¥Ã�¦��µ¦Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°�Ã�¦��µ¦ �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

Á¦·É¤� o� - �̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 25 30 30

 ( - )

¨ oµ��µ� 0.0663         0.1276      0.2000        -               -               

¨ oµ��µ� 0.0663         0.1276      0.2000        -               -               

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 0.0663         0.0826      0.1550       -              -              

¨ oµ��µ� -                0.0450      0.0450       -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -               -               -               

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.3 Â���µ� : �¥µ¥Ã°�µÂ¨³¡�́�µ�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ                 392,392,400

7.3.1  Ã�¦��µ¦�̧É 1 :  Ã�¦��µ¦��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�Ã�¥Ä�o�°¤¡·ªÁ�°¦ r¡�¡µ                      127,600

 ¡�́�µ«�́¥£µ¡�¼ oÁ¦¥̧�Ã�¥��́®µÁ��Ã�Ã¨¥̧µ¦�Á�«Á¡ºÉ°�µ¦«¹�¬µ (Â�È�Á¨È�) Ä® oÂ�nÃ¦�Á¦¥̧�Îµ®¦�́¦³��́� ´Ê�

�¦³�¤«¹�¬µ�̧�¸É 1

 Ã¦�Á¦¥̧�ª·��̧¦¦¤Â®n�¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́�¨��¦

                       393,900

                       393,900

                              -  

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. Ã�¦��µ¦��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�Ã�¥Ä� o�°¤¡·ªÁ�°¦r

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́Á¦¥̧�� ´Ê��¦³�¤«¹�¬µ�̧�¸É 1 �¸É

Å� o¦�́Á�¦ºÉ°��°¤¡·ªÁ�°¦r¡�¡µ (Â�È�Á¨È�)

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�
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127,600 �µ�

1. ���ÎµÁ�·��µ� 82,600                  �µ�

1.1 �nµ�°�Â�� Ä�o°¥Â¨³ª́�» 82,600                  �µ�

2. ��¨��»� 45,000                  �µ�

2.1 �nµ�¦»£�́� r �¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 45,000                  �µ�

2.1.1 �nµ�¦»£�́� r 45,000                  �µ�

2.1.1.1 �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ 45,000                  �µ�

(1) �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ�¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥�Î Éµ�ªnµ 1 ¨ oµ��µ� 45,000                  �µ�

¦ª¤ 1 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 1 ®�nª¥)

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

Ã�¦��µ¦ : Ã�¦��µ¦��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�Ã�¥Ä�o�°¤¡·ªÁ�°¦ r¡�¡µ
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�µ�

ª�́�»�¦³��r : 

7.3.2.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

39.3451    23.5303     1.7811    64.4877    1.6884     130.8326   

39.3451      23.5303       1.7811      64.4877      1.6884       130.8326     

7.3.2.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·�Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 867 912 925 1,383 1,518

 ( 405 )

�� 1480 1,518 1,518 1,518 1,518

 ( - )

�� 4,035 4,128 4,734 5,327 5,462

 ( 3,553 )

 ¦ o°¥¨³ 90 90 90 90 90

 ( - )

 ¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

 ( - )

¨ oµ��µ� 82.7769 129.0515 178.9453 189.4647 198.1215

 ( 45.3743 )

¨ oµ��µ� 169.2778      159.9726   208.4405     218.9599     225.7892     

¨ oµ��µ� 141.2778      130.8326   178.9453     189.4647     198.1215     

¨ oµ��µ� 37.2920       39.3451     41.7689      44.7262      47.2631      

¨ oµ��µ� 25.7032       23.5303     48.2971      50.9286      51.8444      

¨ oµ��µ� 58.5009       1.7811      -              -              -              

¨ oµ��µ� 18.7491       64.4877     69.8793      74.8099      80.0140      

¨ oµ��µ� 1.0326         1.6884      19.0000      19.0000      19.0000      

¨ oµ��µ� 28.0000        29.1400     29.4952      29.4952      27.6677      

¨ oµ��µ� 28.0000       29.1400     29.4952      29.4952      27.6677      

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.3.2  �¨�¨·��̧É 2 :  �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�oµ�ª·�¥µ«µ�¦ rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥̧                 130,832,600

 Á¡ºÉ°�¨·�Â¨³¡�́�µ�¦¡́¥µ�¦¤�»¬¥r� oµ�ª·�¥µ«µ�¦rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥ ̧ � oµ�Á�¬�¦«µ�¦r Â¨³� oµ�Á��Ã�Ã¨¥¸

°»�µ®�¦¦¤ Ä® o¤�̧ªµ¤¦¼ o �¼n�ªµ¤� ̧ ¤�̧»�¨�́¬�³Á°ºÊ°Ä® o�́�¤Å�¥  ¡�́�µ¼n�µ¦¡¹É�¡µ��Á°��µ�ª·�¥µ«µ�¦r

Â¨³Á��Ã�Ã¨¥ ̧ �°��ªµ¤� o°��µ¦�Îµ¨�́���µ�ª·�¥µ«µ�¦r  Ä�� oµ��¦·¤µ�Â¨³�»�£µ¡Ä® oÁ¡¥̧�¡°�n°�ªµ¤

� o°��µ¦�°��́�¤Â¨³�µ¦¡�́�µ�¦³Á�«

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. ��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�� oµ�ª·�¥µ«µ�¦rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥¸

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸ÉÁ� oµÄ®¤n

Á�·��¦·¤µ� :  �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸É��°¥¼n

Á�·��»�£µ¡ :  ¦ o°¥¨³�¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ���µ¦«¹�¬µ

Á�·�Áª¨µ :  ¦ o°¥¨³�°��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�¸É���µ¦«¹�¬µ

�µ¤®¨�́¼�¦£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ®��

Á�·�� o��»� :  � o��»�/�nµÄ� o�nµ¥�µ¦�¨·��µ¤���¦³¤µ�

É

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

      - Á� ·�¦µ¥Å� o 
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130,832,600 �µ�

1. ���»�¨µ�¦ 39,345,100            �µ�

1.1 Á�·�Á�º°�Â¨³�nµ� oµ��¦³�Îµ 36,809,200            �µ�

1.1.1 Á�·�Á�º°� 35,454,200            �µ�

(1) °�́¦µÁ�·¤ 28,858,000            �µ�

(2) Á�·��¦³�Îµ�ÎµÂ®�n��µ�ª·�µ�µ¦ 3,298,100              �µ�

(3) Á�·��nµ�°�Â��¦µ¥Á�º°�Îµ®¦�́� oµ¦µ��µ¦ 3,298,100              �µ�

1.1.2 �nµ� oµ��¦³�Îµ 1,355,000              �µ�

(1) °�́¦µÁ�·¤ 1,278,300              �µ�

(2) Á�·�Á¡·É¤�nµ� oµ��¦³�Îµ 76,700                 �µ�

1.2 �nµ�°�Â��¡��́�µ�¦µ��µ¦ 2,535,900              �µ�

2. ���ÎµÁ�·��µ� 23,530,300            �µ�

2.1 �nµ�°�Â�� Ä�o°¥Â¨³ª́�» 20,951,400            �µ�

2.2 �nµµ�µ¦�¼�Ã£� 2,578,900              �µ�

2.2.1 �nµµ�µ¦�¼�Ã£� 2,578,900              �µ�

(1) �nµÃ�¦«¡́�r 291,800                �µ�

(2) �nµÅ¢¢o µ 2,287,100              �µ�

���¦³¤µ�� ´Ê�·Ê� 2,501,100              �µ�

Á�·��°����¦³¤µ� 214,000                �µ�

Á�·����¦³¤µ� 2,287,100              �µ�

3. ��¨��»� 1,781,100              �µ�

3.1 �nµ�¦»£�́� r �¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 1,781,100              �µ�

3.1.1 �nµ�¦»£�́� r 1,781,100              �µ�

3.1.1.1 �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ 1,781,100              �µ�

(1) �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ�¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥�Î Éµ�ªnµ 1 ¨ oµ��µ� 1,781,100              �µ�

¦ª¤ 3 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 3 ®�nª¥)

4. ��Á�·�°»�®�»� 64,487,700            �µ�

4.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 64,487,700            �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥�»�¨µ�¦ 64,057,800            �µ�

2) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦¡�́�µ�µ¦��́�µ¦Á¦¸¥��µ¦°��¸É¤»n�Á� o�®¨�́�»��¦¦¤�Îµ

�ªµ¤¦¼ o 116,300                �µ�

3) Á�·�°»�®�»��nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¡�́�µºÉ°�µ¦°�Â¨³ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼ o� oª¥��Á°� 313,600                �µ�

5. ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� 1,688,400              �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¡�́�µ«¼�¥rª·�¥�¦·�µ¦ 214,900                �µ�

2) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦�¦³��́�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ 640,000                �µ�

3) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¡�́�µ�µ¦Á¦¸¥��µ¦°�ª·�¥µ«µ�¦rÂ¨³ª·�¥µ«µ�¦r�¦³¥»��r 333,500                �µ�

4) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¡�́�µ«¼�¥rª·�¥́Á¡ºÉ°¡�́�µ� o°��·É�°̧µ��°��� 500,000                �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�oµ�ª·�¥µ«µ�¦ rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥¸
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�µ�

ª�́�»�¦³��r : 

7.3.3.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

54.8463    15.3285     98.0271   78.0122    7.3468     253.5609   

-              -                -             1.5000       -              1.5000       

-              -                -             2.5000       -              2.5000       

-              -                -             2.0000       -              2.0000       

54.8463      15.3285       98.0271     72.0122      7.3468       247.5609     

7.3.3.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·�Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 1,578 1,627 1,883 2,730 2,052

 ( 1,235 )

�� 1,945 2,070 2,255 2,255 2,260

 ( - )

�� 8,311 8,147 9,030 9,402 8,932

 ( 7,737 )

®¨�́¼�¦ 15 15 15 15

 ( - )

�� 150 150 150 150

 ( - )

�� 14,694 14,694 14,694 14,694

 ( - )

¦ o°¥¨³ 90 90 90 90 90

 ( - )

 ¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

 ( - )

¨ oµ��µ� 141.6310 155.5338 324.6125 336.0952 344.9271

 ( 43.3948 )

¨ oµ��µ� 239.1793      319.1439   479.2814     443.0689     398.9521     

¨ oµ��µ� 185.1944      253.5609   431.2764     395.0639     344.9271     

¨ oµ��µ� 49.2139       54.8463     57.0795      59.3572      60.5610      

¨ oµ��µ� 15.0632       15.3285     39.7426      40.3128      39.6206      

¨ oµ��µ� 43.5634       98.0271     106.6639     58.9687      -              

7.3.3  �¨�¨·��̧É 3 :  �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�oµ��́�¤«µ�¦r                 253,560,900

  Á¡ºÉ°Ä® o�µ¦«¹�¬µ¦³��́¼�Ä��¨»n¤µ�µ¤�»¬¥«µ�¦rÂ¨³�́�¤«µ�¦r  �¨»n¤µ�µª·�¥µ�µ¦��́�µ¦  Â¨³�¨»n¤

µ�µ�¦»«µ�¦r  Ã�¥�¨·���́�·��¸É¤�̧»�£µ¡�µ¤¤µ�¦�µ��¸É�Îµ®��

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. ��·¦¼�®¨�́¼�¦ ºÉ°Â¨³�µ¦��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�Á¡ºÉ°

2. �¨·� ¡�́�µÁ¦·¤¦ oµ��»�£µ¡�ª̧·��¦¼ ��µ�µ¦¥r

3. ��́�»�n�Á¦·¤¡�́�µ�µ¦Ä� oÁ��Ã�Ã¨¥̧µ¦�Á�«

4. ��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�� oµ��́�¤«µ�¦r

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� :  �Îµ�ª��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

Á�·��¦·¤µ� :  �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸ÉÁ� oµÄ®¤n

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸É��°¥¼n

Á�·��¦·¤µ� : ®¨�́¼�¦�¸ÉÅ� o¦�́�µ¦¡�́�µ

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª��»�¨µ�¦�µ��µ¦«¹�¬µ�¸ÉÅ� o¦�́�µ¦

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ/�»�¨µ�¦�¸ÉÅ� o¦�́�¦³Ã¥��r

Á�·��»�£µ¡ : ¦ o°¥¨³�¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ���µ¦«¹�¬µ

Á�·�Áª¨µ :  ¦ o°¥¨³�°��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�¸É���µ¦«¹�¬µ

�µ¤®¨�́¼�¦£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ®��

Á�·�� o��»� :  � o��»�/�nµÄ� o�nµ¥�µ¦�¨·��µ¤���¦³¤µ�

É

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�
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�̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

¨ oµ��µ� 69.3513       78.0122     203.7904     212.4252     220.7455     

¨ oµ��µ� 8.0026         7.3468      24.0000      24.0000      24.0000      

¨ oµ��µ� 53.9849        65.5830     48.0050      48.0050      54.0250      

¨ oµ��µ� 53.9849       65.5830     48.0050      48.0050      54.0250      

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

      - Á� ·�¦µ¥Å� o 
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253,560,900 �µ�

1. ���»�¨µ�¦ 54,846,300            �µ�

1.1 Á�·�Á�º°�Â¨³�nµ� oµ��¦³�Îµ 45,988,500            �µ�

1.1.1 Á�·�Á�º°� 43,197,400            �µ�

(1) °�́¦µÁ�·¤ 33,798,600            �µ�

(2) Á�·��¦³�Îµ�ÎµÂ®�n��µ�ª·�µ�µ¦ 4,699,400              �µ�

(3) Á�·��nµ�°�Â��¦µ¥Á�º°�Îµ®¦�́� oµ¦µ��µ¦ 4,699,400              �µ�

1.1.2 �nµ� oµ��¦³�Îµ 2,791,100              �µ�

(1) °�́¦µÁ�·¤ 2,633,100              �µ�

(2) Á�·�Á¡·É¤�nµ� oµ��¦³�Îµ 158,000                �µ�

1.2 �nµ� oµ��´ Éª�¦µª 4,163,900              �µ�

1.3 �nµ�°�Â��¡��́�µ�¦µ��µ¦ 4,693,900              �µ�

2. ���ÎµÁ�·��µ� 15,328,500            �µ�

2.1 �nµ�°�Â�� Ä�o°¥Â¨³ª́�» 11,606,000            �µ�

2.2 �nµµ�µ¦�¼�Ã£� 3,722,500              �µ�

2.2.1 �nµµ�µ¦�¼�Ã£� 3,722,500              �µ�

(1) �nµÃ�¦«¡́�r 291,800                �µ�

(2) �nµÅ¢¢o µ 3,430,700              �µ�

���¦³¤µ�� ´Ê�·Ê� 8,437,700              �µ�

Á�·��°����¦³¤µ� 5,007,000              �µ�

Á�·����¦³¤µ� 3,430,700              �µ�

3. ��¨��»� 98,027,100            �µ�

3.1 �nµ�¦»£�́� r �¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 98,027,100            �µ�

3.1.1 �nµ�¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 98,027,100            �µ�

3.1.1.1 �nµ�n°¦ oµ�°µ�µ¦�µ¦«¹�¬µÂ¨³·É��n°¦ oµ��¦³�°� 98,027,100            �µ�

(1) °µ�µ¦¡¨«¹�¬µÁ°���¦³��rÂ¨³«¼�¥r�̧¯µÄ�¦n¤ 1 ®¨�́ 58,494,700            �µ�

���¦³¤µ�� ´Ê�·Ê� 94,440,000            �µ�

Á�·��°����¦³¤µ� 7,083,000              �µ�

Á�·����¦³¤µ� 87,357,000            �µ�

�̧ 2555 �´Ê����¦³¤µ� 12,487,500            �µ�

�̧ 2556 �´Ê����¦³¤µ� 16,374,800            �µ�

�̧ 2557 �´Ê����¦³¤µ� 58,494,700            �µ�

(2) °µ�µ¦Á¦¸¥�¦ª¤  1 ®¨�́ 20,812,500            �µ�

���¦³¤µ�� ´Ê�·Ê� 150,000,000           �µ�

Á�·��°����¦³¤µ� 11,250,000            �µ�

Á�·����¦³¤µ� 138,750,000           �µ�

�̧ 2557 �´Ê����¦³¤µ� 20,812,500            �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�oµ��́�¤«µ�¦ r
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�̧ 2558 �¼�¡�́���¦³¤µ� 58,968,800            �µ�

�̧ 2559 �¼�¡�́���¦³¤µ� 58,968,700            �µ�

(3) «¼�¥r�̧¯µ¡¦ o°¤·É��n°¦ oµ��¦³�°�  1 ¦µ¥�µ¦ 18,719,900            �µ�

���¦³¤µ�� ´Ê�·Ê� 89,800,000            �µ�

�̧ 2556 �´Ê����¦³¤µ� 16,650,000            �µ�

�̧ 2557 �´Ê����¦³¤µ� 18,719,900            �µ�

�̧ 2558 �¼�¡�́���¦³¤µ� 47,695,100            �µ�

4. ��Á�·�°»�®�»� 78,012,200            �µ�

4.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 78,012,200            �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥�»�¨µ�¦ 71,313,500            �µ�

2) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦¡�́�µ�µ¦��́�µ¦Á¦¸¥��µ¦°��¸É¤»n�Á� o�®¨�́�»��¦¦¤�Îµ

�ªµ¤¦¼ o 116,300                �µ�

3) Á�·�°»�®�»��nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¡�́�µºÉ°�µ¦°�Â¨³ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼ o� oª¥��Á°� 582,400                �µ�

4) Á�·�°»�®�»�Îµ®¦�́Ã�¦��µ¦��·¦¼�®¨�́¼�¦ ºÉ°Â¨³�µ¦��́�µ¦Á¦¸¥��µ¦°�Á¡ºÉ°

¥�¦³��́�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ 1,500,000              �µ�

5) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦n�Á¦·¤ ��́�»�Â¨³¡�́�µ�µ¦Ä� oÁ��Ã�Ã¨¥̧µ¦�Á�«Á¡ºÉ°

¥�¦³��́�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ 2,000,000              �µ�

6) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦¡�́�µ«�́¥£µ¡Â¨³¡�́�µ�»�£µ¡�¸ª·�°µ�µ¦¥rÂ¨³�»�¨µ�¦

�µ¦«¹�¬µ 1,000,000              �µ�

7) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦�¨·�Â¨³¡�́�µ�»�¨µ�¦Ä® o°��¨ o°���́�ªµ¤� o°��µ¦�°�

�¦³Á�« 1,500,000              �µ�

5. ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� 7,346,800              �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¡�́�µ«¼�¥rª·�¥�¦·�µ¦ 1,933,600              �µ�

2) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦�¦³��́�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ 960,000                �µ�

3) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¡�́�µ�µ¦Á¦¸¥��µ¦°�ª·�¥µ«µ�¦rÂ¨³ª·�¥µ«µ�¦r�¦³¥»��r 1,750,600              �µ�

4) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¡�́�µ«¼�¥r£µ¬µ 1,000,000              �µ�

5) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦¦ oµ��ªµ¤¦nª¤¤º°�µ�� oµ�ª·�µ�µ¦ 1,702,600              �µ�
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�µ�

ª�́�»�¦³��r : 

7.3.4.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-            -              -           5.8913     1.9800     7.8713     

-              -                -             5.8913       1.9800       7.8713       

7.3.4.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·�Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

Ã�¦��µ¦ 37 48 55 60 65

 ( - )

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

 ( - )

¦ o°¥¨³ 90 90 90 90 90

 ( - )

¨ oµ��µ� 5.5605 7.8713 17.5000 18.5000 19.5000

 ( 0.0004 )

¨ oµ��µ� 5.5605         8.4313      18.0600      19.0600      20.0600      

¨ oµ��µ� 5.5605         7.8713      17.5000      18.5000      19.5000      

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 3.5805         5.8913      15.5200      16.5200      17.5200      

¨ oµ��µ� 1.9800         1.9800      1.9800       1.9800       1.9800       

¨ oµ��µ� -                0.5600      0.5600        0.5600        0.5600        

¨ oµ��µ� -                0.5600      0.5600       0.5600       0.5600       

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.3.4  �¨�¨·��̧É 4 :  �¨�µ��µ¦Ä® o�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦                    7,871,300

 1.Ä® o�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦°¥nµ�¤�̧»�£µ¡ Á¡ºÉ°¦ oµ�Ã°�µÄ��µ¦Á¦¥̧�¦¼ o�¨°��ª̧·��°���Ä��»¤��  2. Á¡ºÉ°Ä® o�¦³�µ��

Å� o¦�́�ªµ¤¦¼ o�µ�ª·�µ�µ¦�µ��µ¦«¹�¬µÅª oÄ� o�¦³Ã¥��rÄ��µ¦�Îµ¦��ª̧·�Ä® o¤�̧ªµ¤»� 3. Á¡ºÉ°n�Á¦·¤Â¨³º�µ�

Ã�¦��µ¦°�́Á�ºÉ°�¤µ�µ�¡¦³¦µ��Îµ¦·

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. Á�¥Â¡¦n�ªµ¤¦¼ oÂ¨³�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� :  �Îµ�ª�Ã�¦��µ¦/�·��¦¦¤�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦

Á�·��»�£µ¡ : ¦ o°¥¨³�ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��¼ o¦�́�¦·�µ¦Ä�

Á�·�Áª¨µ :  ¦ o°¥¨³�°��µ��¦·�µ¦ª·�µ�µ¦Â¨ oªÁ¦È��µ¤

É

Á�·�� o��»� : � o��»�/�nµÄ� o�nµ¥�µ¦�¨·��µ¤���¦³¤µ��¸É

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

      - Á� ·�¦µ¥Å� o 
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7,871,300 �µ�

1. ��Á�·�°»�®�»� 5,891,300              �µ�

1.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 5,891,300              �µ�

1) Á�·�°»�®�»�Îµ®¦�́Ã�¦��µ¦¡�́�µ�»�£µ¡�µ¦Á¦¸¥��µ¦°�Ã¦�Á¦¥̧��Îµ¦ª�

�¦³Áª��µ¥Â�� 300,000                �µ�

2) Á�·�°»�®�»�Îµ®¦�́Ã�¦��µ¦�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦ 5,291,300              �µ�

3) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦Á�¨·¤¡¦³Á�̧¥¦�·¡¦³�µ�¤Á�È�¡¦³Á� oµ°¥¼n®ª́ Â¨³

Á�·�¡¦³Á�̧¥¦�·¤Á�È�¡¦³�µ�Á� oµ·¦·�·�·Í¡¦³�¦¤¦µ�·�̧�µ�Â¨³Á�·�¡¦³�»�Â¤nÁ�ºÉ°�Ä�

ª�́Â¤nÂ®n��µ�· 300,000                �µ�

2. ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� 1,980,000              �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µÁ¡ºÉ°¡�́�µª·�µ�¸¡�¦¼ 1,980,000              �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¨�µ��µ¦Ä® o�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦
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�µ�

�µ�

7.4.1.1   ª�́�»�¦³��r

7.4.1.2   �µ��̧É�ÎµÁ�·��µ¦

7.4.1.3   ¦³¥³Áª¨µ�ÎµÁ�·��µ¦     4  �̧ (�̧ 2556 �¹�  �̧ 2559)

7.4.1.4   ª�Á�·�� ´Ê�·Ê��°�Ã�¦��µ¦ �µ�

           - Á� ·����¦³¤µ� �µ�

           - Á� ·��°����¦³¤µ� �µ�

7.4.1.5  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-            -              -           0.4353     -            0.4353     

-              -                -             0.4353       -              0.4353       

7.4.1.6   Á�o µ®¤µ¥Ã�¦��µ¦Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°�Ã�¦��µ¦ �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

Á¦·É¤� o� - �̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 98 140 165 190

 ( - )

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80

 ( - )

¨ oµ��µ� 0.7314         0.9353      1.0256        1.1160        -               

¨ oµ��µ� 0.2314         0.4353      0.5256        0.6160        -               

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 0.2314         0.4353      0.5256       0.6160       -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 0.5000         0.5000      0.5000        0.5000        -               

¨ oµ��µ� 0.5000         0.5000      0.5000       0.5000       -              

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.4 Â���µ� : ��́�»��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ�´Ê�¡ºÊ��µ�                      435,300

7.4.1  Ã�¦��µ¦�̧É 1 :  Ã�¦��µ¦¦��́�»��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ�´Ê�Â�n¦³��́°�»�µ¨

�����µ¦«¹�¬µ�´Ê�¡ºÊ��µ�

                     435,300

 Á¡ºÉ°Ä® o�¦³�µ�¦ª¥́Á¦¥̧�Å� o¦�́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ� 15 �̧ �¸É¤�̧»�£µ¡Â¨³¤µ�¦�µ�Ã�¥Å¤nÁ¥̧�nµÄ� o�nµ¥

 Ã¦�Á¦¥̧�ª·��̧¦¦¤Â®n�¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́�¨��¦

                     3,808,300

                     1,808,300

                     2,000,000

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. �µ¦��́�»��nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ�

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́Á¦¥̧�Å� o¦�́�µ¦��́�»�

Ê Ê

Á�·��»�£µ¡ : �nµÄ� o�nµ¥�¸É�¼ o���¦°�µ¤µ¦�¨�

�nµÄ� o�nµ¥�µ¤¦µ¥�µ¦�¸ÉÅ� o¦�́�µ¦��́�»�

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

      - Á� ·�¦µ¥Å� o 
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435,300 �µ�

1. ��Á�·�°»�®�»� 435,300                �µ�

1.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 435,300                �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ� 435,300                �µ�

1.1) �nµ��́�µ¦Á¦¸¥��µ¦°� 248,000                �µ�

1.2) �nµ®��́º°Á¦¸¥� 42,100                 �µ�

1.3) �nµ°»��¦�r�µ¦Á¦¸¥� 37,500                 �µ�

1.4) �nµÁ�¦ºÉ°�Â����́Á¦¸¥� 45,000                 �µ�

1.5) �nµ�·��¦¦¤¡�́�µ�»�£µ¡�¼ oÁ¦¸¥� 62,700                 �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

Ã�¦��µ¦ : Ã�¦��µ¦¦��́�»��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ�´Ê�Â�n¦³��́°�»�µ¨�����µ¦«¹�¬µ�´Ê�¡ºÊ��µ�

Ê Ê
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�µ�

�µ�

ª�́�»�¦³��r : 

7.5.1.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-            -              -           2.5000     -            2.5000     

-              -                -             1.0000       -              1.0000       

-              -                -             1.5000       -              1.5000       

7.5.1.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·�Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

Ã�¦��µ¦ 33 48 55 60 65

 ( - )

��/�̧ 9,000 9,900 9,900 9,900 9,900

 ( - )

 ¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

 ( - )

¦ o°¥¨³ 90 90 90 90 90

 ( - )

¨ oµ��µ� 1.5007 2.5000 4.5000 5.5000 6.5000

 ( 0.0524 )

¨ oµ��µ� 2.2007         3.2000      5.2500        6.2500        7.2500        

¨ oµ��µ� 1.5007         2.5000      4.5000        5.5000        6.5000        

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 1.5007         2.5000      4.5000       5.5000       6.5000       

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 0.7000         0.7000      0.7500        0.7500        0.7500        

¨ oµ��µ� 0.7000         0.7000      0.7500       0.7500       0.7500       

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.5 Â���µ� : °�»¦�́¬r n�Á¦·¤Â¨³¡�́�µ«µ�µ «·¨�³ Â¨³ª�́��¦¦¤                    2,500,000

7.5.1  �¨�¨·��̧É 1 :  �¨�µ��Îµ�»�Îµ¦»�«·¨� ª�́��¦¦¤                    2,500,000

 1. Á¡ºÉ°� ¼̈�«¦�́�µÄ�«µ��¦¦¤Ä® o��́��́«¹�¬µÂ¨³�»�¨µ�¦�°�¤®µª·�¥µ¨¥́ 2. Á¡ºÉ°¡�́�µ°��r�ªµ¤¦¼ o� oµ�

«·¨�ª�́��¦¦¤ 3. Á¡ºÉ°n�Á¦·¤º�µ�ª�́Îµ��́�µ�«µ�µÂ¨³�¦³Á¡�̧�¸É��̧µ¤�°���́®ª�́ 4. ¦ oµ�Á�¦º°�nµ¥

�ªµ¤¦nª¤¤º°Â¨³Â¨�Á�¨¸É¥��µ�ª�́��¦¦¤��́�¦³Á�«Á¡ºÉ°�� oµ�

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. º�µ�Â¨³°�»¦�́¬r«·¨�ª�́��¦¦¤

2. n�Á¦·¤�µ¦�Îµ�»� Îµ¦»�«·¨�ª�́��¦¦¤

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� :  �Îµ�ª�Ã�¦��µ¦/�·��¦¦¤«·¨�ª�́��¦¦¤

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª��¼ oÁ� oµ¦nª¤Ã�¦��µ¦/�·��¦¦¤

Á�·��»�£µ¡ :  ¦ o°¥¨³�°�Ã�¦��µ¦�¸É�¦¦¨»�¨�µ¤

Á�·�Áª¨µ : ¦ o°¥¨³�°�Ã�¦��µ¦/�·��¦¦¤�¸ÉÂ¨ oªÁ¦È��µ¤

É

Á�·�� o��»� :  � o��»�/�nµÄ� o�nµ¥�µ¦�¨·��µ¤���¦³¤µ�

É

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

      - Á� ·�¦µ¥Å� o 
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2,500,000 �µ�

1. ��Á�·�°»�®�»� 2,500,000              �µ�

1.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 2,500,000              �µ�

1) Á�·�°»�®�»�Îµ®¦�́�µ¦°�»¦�́¬rª�́��¦¦¤� o°��·É� 1,000,000              �µ�

2) Á�·�°»�®�»��µ¦º�µ�«·¨�ª�́��¦¦¤ 1,000,000              �µ�

3) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦�Îµ�»� Îµ¦»�«·¨�ª�́��¦¦¤ 500,000                �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¨�µ��Îµ�»�Îµ¦»�«·¨� ª�́��¦¦¤
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�µ�

�µ�

ª�́�»�¦³��r : 

7.6.1.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-            0.1036       -           2.9409     -            3.0445     

-              0.1036         -             2.9409       -              3.0445       

7.6.1.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·�Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

Ã�¦��µ¦ 13 8 21 23 25

 ( - )

Ã�¦��µ¦ 12 7 16 18 20

 ( - )

�¨�µ� 13 8 21 23 25

 ( - )

¦ o°¥¨³ 80 80 85 85 85

 ( - )

¨ oµ��µ� 4.0429 3.0445 7.6000 8.6000 9.6000

 ( 4.0119 )

¨ oµ��µ� 5.5429         4.5445      9.1000        10.1000      11.1000      

¨ oµ��µ� 4.0429         3.0445      7.6000        8.6000        9.6000        

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 0.1058         0.1036      0.6000       0.6000       0.6000       

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 3.9371         2.9409      7.0000       8.0000       9.0000       

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 1.5000         1.5000      1.5000        1.5000        1.5000        

¨ oµ��µ� 1.5000         1.5000      1.5000       1.5000       1.5000       

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.6 Â���µ� : n�Á¦·¤�µ¦ª·�¥́Â¨³¡�́�µ                    4,226,900

7.6.1  �¨�¨·��̧É 1 :  �¨�µ�ª·�¥́Á¡ºÉ°¦ oµ�°��r�ªµ¤¦¼ o                    3,044,500

  1. �ÎµÁ�·��µ¦ª·�¥́Á¡ºÉ°¦ oµ�°��r�ªµ¤¦¼ o� ´Ê�Ä�nª��°��µ¦Á¦¥̧��µ¦°�Â¨³�µ¦ª·�¥́Á¡ºÉ°�°��°��ªµ¤� o°��µ¦

�°�� o°��·É� 2. Á¡ºÉ°�¦³�» o�Â¨³n�Á¦·¤Ä® o�»�¨µ�¦Â¨³��́«¹�¬µ�°�¤®µª·�¥µ¨¥́�Îµª·�¥́Â¨³�¨·��µ�¦ oµ�¦¦�r 3.

 Á¡ºÉ°Á�È�«¼�¥r�¨µ�Ä��µ¦�ÎµÁ�°Â¨³Á�¥Â¡¦n�¨�µ�ª·�¥́Â¨³�µ�¦ oµ�¦¦�r�°��»�¨µ�¦Â¨³��́«¹�¬µ�°�

¤®µª·�¥µ¨¥́

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. �ÎµÁ�·��µ¦ª·�¥́Á¡ºÉ°¡�́�µ°��r�ªµ¤¦¼ o

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª�Ã�¦��µ¦ª·�¥́

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª�Ã�¦��µ¦ª·�¥́�¸ÉÂ¨ oªÁ¦È�

Á�·��»�£µ¡ :  �Îµ�ª��¨�µ�ª·�¥́Á�È�Å��µ¤¤µ�¦�µ�

É

Á�·�Áª¨µ : ¦ o°¥¨³�°�Ã�¦��µ¦ª·�¥́�¸ÉÂ¨ oªÁ¦È�£µ¥Ä�

É

Á�·�� o��»� : � o��»�/�nµÄ� o�nµ¥�°��µ¦ª·�¥́

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

      - Á� ·�¦µ¥Å� o 
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3,044,500 �µ�

1. ���ÎµÁ�·��µ� 103,600                �µ�

1.1 �nµ�°�Â�� Ä�o°¥Â¨³ª́�» 103,600                �µ�

2. ��Á�·�°»�®�»� 2,940,900              �µ�

2.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 2,940,900              �µ�

1) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦ª·�¥́Á¡ºÉ°¡�́�µ°��r�ªµ¤¦¼ o 2,940,900              �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¨�µ�ª·�¥́Á¡ºÉ°¦ oµ�°��r�ªµ¤¦¼ o

464



�µ�

ª�́�»�¦³��r : 

7.6.2.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-            0.0683       -           1.1141     -            1.1824     

-              0.0683         -             1.1141       -              1.1824       

7.6.2.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·�Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2556 �̧ 2557 �̧ 2558 �̧ 2559 �̧ 2560

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

Ã�¦��µ¦ 14 6 16 17 18

 ( - )

Ã�¦��µ¦ 10 5 14 15 16

 ( - )

�¨�µ� 14 6 16 17 18

 ( - )

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80 80

 ( - )

¨ oµ��µ� 2.8503 1.1824 6.3500 6.8500 7.3500

 ( 2.7990 )

¨ oµ��µ� 2.9503         1.2824      6.4500        6.9500        7.4500        

¨ oµ��µ� 2.8503         1.1824      6.3500        6.8500        7.3500        

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 0.0560         0.0683      0.3500       0.3500       0.3500       

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 2.7943         1.1141      6.0000       6.5000       7.0000       

¨ oµ��µ� -                -             -              -              -              

¨ oµ��µ� 0.1000         0.1000      0.1000        0.1000        0.1000        

¨ oµ��µ� 0.1000         0.1000      0.1000       0.1000       0.1000       

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2556 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2557 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2558 - 2560

7.6.2  �¨�¨·��̧É 2 :  �¨�µ�ª·�¥́Á¡ºÉ°�nµ¥�°�Á��Ã�Ã¨¥̧                    1,182,400

  1.Á¡ºÉ°n�Á¦·¤Ä® o�Îµ�¨�µ¦ª·�¥́Å��¦³¥»��rÄ� oÄ��µ¦Â� o��́®µ®¦º°¡�́�µ�µ¦� oµ��nµ�Ç �°�¤®µª·�¥µ¨¥́

�¨°����µ¦¡�́�µ�»¤��Â¨³� o°��·É� 2. Á¡ºÉ°Ä® o�¦·�µ¦�µ�ª·�µ�µ¦Â�n� o°��·É�Â¨³�́�¤

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. �ÎµÁ�·��µ¦ª·�¥́Â¨³�nµ¥�°�Á��Ã�Ã¨¥¸

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥��́

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª�Ã�¦��µ¦ª·�¥́

Á�·��¦·¤µ� : Ã�¦��µ¦ª·�¥́�¸ÉÂ¨ oªÁ¦È�

Á�·�Áª¨µ :  �Îµ�ª��¨�µ�ª·�¥́Á�È�Å��µ¤¤µ�¦�µ��¸É

Á�·�Áª¨µ : ¦ o°¥¨³�°�Ã�¦��µ¦ª·�¥́�¸ÉÂ¨ oªÁ¦È�£µ¥Ä�

É

Á�·�� o��»� : � o��»�/�nµÄ� o�nµ¥�°��µ¦ª·�¥́

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

      - Á� ·�¦µ¥Å� o 
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1,182,400 �µ�

1. ���ÎµÁ�·��µ� 68,300                 �µ�

1.1 �nµ�°�Â�� Ä�o°¥Â¨³ª́�» 68,300                 �µ�

2. ��Á�·�°»�®�»� 1,114,100              �µ�

2.1 Á�·�°»�®�»��´ ÉªÅ� 1,114,100              �µ�

1) Á�·�°»�®�»�Ã�¦��µ¦ª·�¥́Á¡ºÉ°�nµ¥�°�Á��Ã�Ã¨¥¸ 1,114,100              �µ�

¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¨�µ�ª·�¥́Á¡ºÉ°�nµ¥�°�Á��Ã�Ã¨¥¸
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	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
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