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 วÒÃÊÒÃ “ Bangkok Economy ” (VOL.36) Ê×èÍ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ «Öè§©ºÑº¹Õéà´Ô¹·Ò§
ÁÒ¶Ö§àÅ‹ÁÊǾ ·ŒÒÂ¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560 áÅŒÇ áµ‹à¹×éÍËÒÀÒÂã¹àÅ‹Á
ÇÒÃÊÒÃ¢Í§àÃÒ·ÕèÂÑ§¤§àµçÁà»‚›ÂÁä»´ŒÇÂÊÒÃÐ·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¼ÙŒÍ‹Ò¹
â´Â¹íÒàÊ¹ÍÀÒ¾¢‹ÒÇ ÀÒÃ¡Ô̈ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÃÇÁ·Ñé§
ã¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁÃÒÂ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹ÊÑ§¤Á
¢Í§àÁ×Í§ËÅÇ§ â´ÂµỐ µÒÁ¨Ò¡¤ÍÅÑÁ¹�áÃ¡ “ ÃÍºÃÑéÇºÒ§¡Í¡ ” «Öè§¨Ðä Œ́ 
·ÃÒº¶Ö§´ŒÒ¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹ª‹Ç§ÃÐÂÐÊØ´·ŒÒÂ¢Í§§Ò¹
¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ¶ÇÒÂ¾ÃÐà¾ÅÔ§¾ÃÐºÃÁÈ¾¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·Ã
ÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÁºÙÃ³�ã¹´ŒÒ¹¾Ô¸Õ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹
áÅÐ»Ç§»ÃÐªÒª¹¢Í§ä·Âä´Œ´íÒà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ä»â´ÂÊÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÂÈ
ÍÂ‹Ò§·ÕèÊØ´ 
 ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÇÒÃÊÒÃ©ºÑº¹ÕéÂÑ§¨Ñ¡ä´Œ¹íÒàÊ¹Íà¹×éÍËÒ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�Ê¶ÔµÔ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�
¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559 ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³�
¤Ò´¡ÒÃ³�á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2560
¨Ò¡¤ÍÅÑÁ¹� “ àÈÃÉ°¡Ô¨ºÒ§¡Í¡ ” áÅÐµÒÁ´ŒÇÂÊÒÃÐ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃãªŒ
ºÑµÃà¤Ã´Ôµã¹ÂØ¤ä·ÂáÅ¹ �́ 4.0 »ÃÐ¡Íº¡ÑºËÅÑ¡à¡³±�ãËÁ‹¢Í§áº§¡�ªÒµÔ 
«Öè§à»š¹»ÃÐà´ç¹¢Í§¼ÙŒ·ÕèÁÕºÑµÃà¤Ã´Ôµ·ÑèÇä»¤ÇÃÃÙŒ ÍÕ¡·Ñé§ ã¹ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ
¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÃ¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ ... “ MRT ORANGE LINE ” ·Õèàª×èÍÁâÂ§
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã½̃›§µÐÇÑ¹ÍÍ¡áÅÐµÐÇÑ¹µ¡ µÑé§áµ‹àÊŒ¹·Ò§
µÅÔè §ªÑ¹¶Ö§ÊØÇÔ¹·Ç§È �  â´ÂµÔ´µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´ Œ ã¹¤ÍÅÑÁ¹ � 
“ PROGRESS PROJECT ” 

ÊíÒËÃÑº»ÃÐà´ç¹à¹×éÍËÒã¹àÅ ‹Á¤ÍÅÑÁ¹ �Í×è¹æ  ¢Í§ÇÒÃÊÒÃ 
«Öè§¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃä Œ́¹íÒàÊ¹Í Œ́Ò¹¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô̈
ÍÔ¹à·Ã¹ �́ ÍÔ¹ ¤ÍÁàÁÔÃ�ª ÍÍ¹äÅ¹� ÍÕ¡·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹º·¤ÇÒÁÍ×è¹æ ·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨
µỐ µÒÁÍÕ¡ ÍÒ·Ô áËÅ‹§»ÃÐàÀ·ÃÒÂä Œ́ãËÁ‹·Õè¹‹Ò¨ÑºµÒÁÍ§¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
«Öè§¾º¡ÑºÊÒÃÐ¢ŒÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¡Å‹ÒÇä Œ̈́ Ò¡¤ÍÅÑÁ¹� “ ¤ÅÑ§ºÒ§¡Í¡ ” 
áÅÐã¹»ÃÐà´ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨·Õè¨Ñ¡µŒÍ§ÃÑº·ÃÒº
 ÊíÒËÃÑºÀÒÉÕã¹¡ÒÃàÃÔèÁµŒ¹¸ØÃ¡Ô̈  ËÃ×Í Start-Up ̈ Ò¡¢ŒÍÁÙÅ¤ÍÅÑÁ¹� 
“ ÊÒÃÐÀÒÉÕ ” áÅÐã¹Ê‹Ç¹¡ÒÃ»�́ ·ŒÒÂÇÒÃÊÒÃ Œ́ÇÂàÃ×èÍ§àºÒæ ¾ÒªÇ¹¡Ñ¹ä» 
áÎ§àÍÒ·�¡ÑºµÅÒ´¡ÅÒ§¤×¹ÂÍ´ÎÔµã¹ÂØ¤à·Ã¹ �́ »‚ 2017 Ç‹ÒµÅÒ´äË¹ºŒÒ§?
·ÕèÂÑ§¾ÅÒ´äÁ‹ä´Œä» “Check in” â´ÂÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁã¹¤ÍÅÑÁ¹� 
“ On Trade ”
 ÊǾ ·ŒÒÂ¹Õé ... ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃËÇÑ§Ç‹ÒÇÒÃÊÒÃ “ Bangkok Economy ”
¢Í§àÃÒ¨Ðà»š¹»ÃÐâÂª¹�ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨·Ø¡·‹Ò¹ áÅÐµŒÍ§¢Í¢Íº¤Ø³·Ø¡·‹Ò¹ 
·Õèä Œ́ãËŒ¡ÒÃµỐ µÒÁà¹×éÍËÒÊÒÃÐÇÒÃÊÒÃ¢Í§àÃÒÁÒâ´ÂµÅÍ´ áÅÐ¾Ç¡àÃÒ 
ÁÕ¤ÇÒÁÂÔ¹´ÕÂÔè§·Õè̈ Ñ¡ä Œ́ÃÑº¿̃§¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðµ‹Ò§æ  ¢Í§·Ø¡·‹Ò¹ 
à¾×èÍ·Õè¨Ðä´Œ¹íÒä»»ÃÑº»ÃØ§ÇÒÃÊÒÃ©ºÑºµ‹Íä»ãËŒÊÁºÙÃ³�ÂÔè§¢Öé¹ ... áÅÐ
äÇŒ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³Ë¹ŒÒ “ ¹Ð¤Ð ”
     ¹Ò§¾Ã·Ô¾Ò ¾ÙÅ¸¹Ð
         ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  

 ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§
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ความพร้อม...พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธี 
ที่จัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ พระเมรุมาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง  โดยกรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วม
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการประชาชนในช่วงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ดังกล่าว
 ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในด้านการปรับสภาพถนนเพื่อการจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวัง 
และท้องสนามหลวง โดยเฉพาะอย่างยิง่เส้นทางทีร่ิว้ขบวนพระอสิรยิยศจะเคลือ่นผ่าน ซึง่เน้นปรบัผวิการจราจรทีท่างลาดชนั และ 
แก้ไขจดุทีม่ถีนนขรขุระให้มคีวามเรยีบเสมอกนัเพือ่อ�านวยความสะดวกขณะเคลือ่นขบวน ให้มคีวามสวยงามและสมพระเกยีรตสิงูสดุ
 ทั้งนี้ เป็นที่คาดหมายได้อย่างแน่นอนว่าในช่วงวันเวลาทั้งก่อน - หลัง และในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งจะมี
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ และประชาชนในต่างจังหวัดทั่วประเทศเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในจุดบริเวณ
มณฑลราชพิธี ณ ท้องสนามหลวง และพื้นที่รอยต่อใกล้เคียงเป็นจ�านวนมหาศาลเพื่อถวายอาลัยและแสดงความจงรักภักดีที่ 
มีต่อล้นเกล้าฯ ของชาวไทย... กรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการประชาชนในด้านสาธารณะต่างๆ อาทิ 
เช่น จุดน�้าดื่ม ห้องน�้า และหน่วยให้การรักษาพยาบาล ส�าหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดและไม่มีที่พักอาศัยค้างแรม 
โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักค้างชั่วคราวในวันงานพระราชพิธีดังกล่าวให้บริการแก่ประชาชน ณ ศูนย์เยาวชน  
( ไทย - ญี่ปุ่น ) ภายในอาคารกีฬาเวสน์ 1 บริเวณย่านเขตดินแดง รวมทั้งในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี
พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบสนามหลวง
 และในด้านความปลอดภัยส�าหรับประชาชนที่มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ นัน้ กรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการเพือ่จกัท�าโครงการพเิศษเฉพาะกจิ โครงการอบรมอาสาสมคัร
รักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล โดยที่ทาง
กรงุเทพมหานครได้มอบหมายภารกจิให้ทางส�านกัเทศกจิ ตลอดจนผูอ้�านวยการเขตทัง้ 50 เขต และเจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ เจ้าหน้าที่ 
รกัษาความสะอาด อาสาสมคัร และผูแ้ทนชมุชน เข้าร่วมในโครงการต่างๆ เหล่านี ้ โดยมีจ�านวนอาสาสมคัรจ�านวนทั้งสิ้น 

อย่างน้อย 5 หมืน่คน โดยทีผู่เ้ข้ารบัการอบรมและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัย 
จะท�างานในเชงิบรูณาการเพือ่สนบัสนนุการท�างานของหน่วยงานด้านความมัน่คง ทัง้ทหาร 
และต�ารวจในการดแูลรกัษาความปลอดภยัของเมอืง ซึง่มคีวามเข้าใจในหลกัการป้องกนั
และแจ้งเหตุ รวมทั้งสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นที่พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในช่วงวันจัดงานพระราชพิธีฯ ได้ต่อไป

รอบรั้วบางกอก



กําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

ระหวางวันที่ 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ 

   ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

วันพÄหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 (วันหยุดราชการ) 

 07.00 น.    พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ

 17.30 - 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
วันศุกร�ที่ 27 ตุลาคม 2560 

 08.00 น.  พระราชพิธีเก็บพระบรมอั°ิ ณ พระเมรุมาศ 

วันเสาร�ที่ 28 ตุลาคม 2560

 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอั°ิ 

   ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 

วันอาทิตย�ที่ 29 ตุลาคม 2560

 10.30 น. พระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล และเชิญพระโกศ

   พระบรมอั°ิขึ้นประดิษ°านพระวิมานบนพระที่นั่งจักรี

   มหาปราสาท

 17.30 น. พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 
   ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

   และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

àÊŒ¹·Ò§ÃÔéÇ¢ºÇ¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÍÔÊÃÔÂÂÈ
¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ¶ÇÒÂ¾ÃÐà¾ÅÔ§¾ÃÐºÃÁÈ¾
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª 
 

ริéว¢บวนที ่ñ เชญิพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามล�าคาน
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผ่านทางประตูเทวาภิรมย์ ไปยัง
พระมหาพิชัยราชรถหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ริéว¢บวนที่ ò เชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถ
จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระเมรุมาศ
ท้องสนามหลวง

ริéว¢บวนที ่ ó เชญิพระโกศทองใหญ่โดยราชรถป„นใหญ่ 
เวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวั¯ (เวียนซ้าย) ó รอบ แล้วเชิญ
พระโกศทองใหญข่ึ้นประดิษ°านบนพระเมรุมาศ

ริéว¢บวนที่ ô  àชิญพระโกศพระบรมอั°ิและพระบรมราช
สรีรางคารจากพระเมรุมาศ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ริéว¢บวนที ่õ àชิญพระโกศพระบรมอั°ิจากพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ขึ้นประดิษ°าน ณ พระวิมานบนพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท

ริéว¢บวนที่ ö ขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
จากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปบรรจุ 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

** ¡íÒË¹´¡ÒÃ« ŒÍÁÃÔéÇ¢ºÇ¹ÍÑÞàªÔÞ¾ÃÐºÃÁÈ¾¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·Ã
ÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª ÇÑ¹·Õè 7 , 11 , 12 áÅÐ 22 µØÅÒ¤Á 2560 

 

¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹¾×é¹·Õè§Ò¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ¶ÇÒÂ¾ÃÐà¾ÅÔ§¾ÃÐºÃÁÈ¾ 
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª ÃÑª¡ÒÅ·Õè 9 ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ«Ñ¡«ŒÍÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè ¡·Á.
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à»ÃÕÂºà·ÕÂºÊ¶ÔµÔ¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 2555 - 2559 
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ã¹áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÃÐËÇ‹Ò§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2555 - 2559 ¾ºÇ‹Ò ̈ íÒ¹Ç¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¾Ò³ÔªÂ¡Ô¨·ÕèÁÒ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� 
à¾×èÍ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹, ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�à¾×èÍ¢Íá¡Œä¢/à»ÅÕèÂ¹á»Å§ áÅÐ¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ã¹ÃÍºÃÐÂÐ 5 »‚
§º»ÃÐÁÒ³·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒÁÒ¢ÍãªŒºÃÔ¡ÒÃáµ‹ÅÐÃÒÂ»‚à¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂ â´ÂÁÕ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒÃŒÍ§
à¾×èÍ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�ã¹»ÃÐàÀ·¨´¨Ñ́ µÑé§ãËÁ‹ÁÒ¡·ÕèÊǾ  ÃŒÍÂÅÐ 67.55 àÁ×èÍà·ÕÂº¡ÑºÊÑ́ Ê‹Ç¹¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒ·Õè¢ÍÂ¡àÅÔ¡¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� 
ÃŒÍÂÅÐ 18.26 áÅÐ¡ÒÃ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�à¾×èÍá¡Œä¢/à»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÃŒÍÂÅÐ 14.19 ¢Í§ÂÍ´¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�·Ñé§ËÁ´
¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃµÒÁÅíÒ´Ñº  
 ·Ñé§¹Õé ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¾ºÇ‹Ò ÃÐËÇ‹Ò§ÃÍº»‚
§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558 ¡Ñº ¾.È. 2559 ÁÕ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�·ÕèÅ´Å§ ÃŒÍÂÅÐ 5.38  â´Âã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ÁÕ¡ÒÃ
¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¨íÒ¹Ç¹ 20,602 ÃÒÂ áÅÐ ÃÍº»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558 ÁÕ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¨íÒ¹Ç¹ 21,774 ÃÒÂ
  

เศรษฐกิจบางกอก

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�Ê¶ÔµÔ¢ŒÍÁÙÅ
¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 
»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559 áÅÐ¾ÂÒ¡Ã³�¤Ò´¡ÒÃ³�
á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2560
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ÊÃØ»ÂÍ´¼ÙŒ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ· 
ã¹áµ‹ÅÐäµÃÁÒÊ à·ÕÂº»‚µ‹Í»‚ 2558 - 2559  
 ã¹ÃÍº»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ã¹äµÃÁÒÊ·Õè 1 áÅÐ 
äµÃÁÒÊ·Õè 2 ÁÕ¼ÙŒ·Õè»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹ 
ÁÕ¨íÒ¹Ç¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅÐÅ´Å§ã¹ª‹Ç§¢Í§äµÃÁÒÊ·Õè 3 áµ‹¡ÅÑºÁÒ
ÁÕ¼ÙŒ·Õè»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹ à¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹
ã¹ª‹Ç§äµÃÁÒÊ·Õè 4 ¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 â´ÂÁÕ¡ÒÃÂ×è¹
¤íÒÃŒÍ§¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹ ¨íÒ¹Ç¹ 3,331 ÃÒÂ, 
3,701 ÃÒÂ, 3,261 ÃÒÂ áÅÐ 3,626 ÃÒÂ ã¹áµ‹ÅÐäµÃÁÒÊ
µÒÁÅíÒ´Ñº 
 ã¹¢³Ð·Õèã¹ÃÍº¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558 ÁÕ¡ÒÃ¢Í¨´
·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹ ã¹ª‹Ç§¢Í§äµÃÁÒÊ·Õè 1, 2, 3 áÅÐ 
äµÃÁÒÊ·Õè 4 ̈ íÒ¹Ç¹ 3,165 ÃÒÂ, 3,655 ÃÒÂ, 3,561 ÃÒÂ áÅÐ 
4,102 ÃÒÂ µÒÁÅíÒ´Ñº 
 ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� à¾×èÍ¢Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÁÕ¡ÒÃÂ×è¹
¤íÒÃŒÍ§à¾×èÍ¢ÍÃÑº¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ã¹ÃÍº»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
¾.È. 2559 äµÃÁÒÊ·Õè 1 ̈ íÒ¹Ç¹ 703 ÃÒÂ, äµÃÁÒÊ·Õè 2 ̈ íÒ¹Ç¹ 
715 ÃÒÂ, äµÃÁÒÊ·Õè 3 ¨íÒ¹Ç¹ 686 ÃÒÂ áÅÐ äµÃÁÒÊ·Õè 4 
¨íÒ¹Ç¹ 693 ÃÒÂ â´ÂÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹Å´Å§·Ñé§ 4 äµÃÁÒÊ àÁ×èÍà·ÕÂº
¡ÑºÃÍº»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558 ·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� à¾×èÍ
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ äµÃÁÒÊ·Õè 1 ¨íÒ¹Ç¹ 748 ÃÒÂ, äµÃÁÒÊ·Õè 2 
¨íÒ¹Ç¹ 727 ÃÒÂ, äµÃÁÒÊ·Õè 3 ̈ íÒ¹Ç¹ 722 ÃÒÂ áÅÐ äµÃÁÒÊ
·Õè 4 ¨íÒ¹Ç¹ 798 ÃÒÂ
  ·Ñé§¹Õé àÁ×èÍà·ÕÂºÃÐËÇ‹Ò§ã¹ÃÍº»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558-2559 
¾ºÇ‹Ò ã¹»‚ 2559 ÁÕ¡ÒÃ ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� à¾×èÍ¢ÍÂ¡àÅÔ¡ 
ã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹·Õèà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ã¹ª‹Ç§¢Í§äµÃÁÒÊáÃ¡ áÅÐ ÁÕ¡ÒÃ¨´
·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� à¾×èÍ¢ÍÂ¡àÅÔ¡ Å´Å§äµÃÁÒÊ·Õè 2, 3 áÅÐ
äµÃÁÒÊ·Õè 4 µÒÁÅíÒ´Ñº
 â´ÂÀÒÂã¹ÃÍº»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ÁÕ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹
¾Ò³ÔªÂ� à¾×èÍ¢ÍÂ¡àÅÔ¡ äµÃÁÒÊ·Õè 1 ̈ íÒ¹Ç¹ 970 ÃÒÂ, äµÃÁÒÊ
·Õè 2 ̈ íÒ¹Ç¹ 1,153 ÃÒÂ,  äµÃÁÒÊ·Õè 3 ̈ íÒ¹Ç¹ 842 ÃÒÂ áÅÐ 
äµÃÁÒÊ·Õè 4 ¨íÒ¹Ç¹ 916 ÃÒÂ 
 ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558 ÁÕ¼ÙŒ·ÕèÁÒÂ×è¹¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹
¾Ò³ÔªÂ� à¾×èÍ¢ÍÂ¡àÅÔ¡ äµÃÁÒÊ·Õè 1 ̈ íÒ¹Ç¹ 919 ÃÒÂ, äµÃÁÒÊ
·Õè 2 ¨íÒ¹Ç¹ 1,263 ÃÒÂ, äµÃÁÒÊ·Õè 3 ¨íÒ¹Ç¹  1,059 ÃÒÂ 
áÅÐ äµÃÁÒÊ·Õè 4 ¨íÒ¹Ç¹  1,055 ÃÒÂ  

¤Ò´¡ÒÃ³�¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�
¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ãªŒ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ
Ê¶ÔµÔ¨Ò¡´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁÊ¶ÔµÔ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐàÀ·Í¹Ø¡ÃÁàÇÅÒ
(Time - Series) ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹¨íÒ¹Ç¹ 11 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 
¾.È. 2549 - 2559 à¾×èÍ¹íÒÁÒ¤íÒ¹Ç³¤Ò´¡ÒÃ³�á¹Çâ¹ŒÁÊ¶ÔµÔ
ã¹¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�»ÃÐàÀ··Õè¢Í¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹ ´ŒÇÂÇÔ¸Õ 
Exponential Smoothing ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560 ³ ÃÐ´Ñº
¨íÒ¹Ç¹ 13,790 ÃÒÂ áÅÐ¤Ò´Ç‹ÒÁÕá¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹
¾Ò³ÔªÂ�»ÃÐàÀ·¢Í¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹ ¨ÐÅ´Å§àÅç¡¹ŒÍÂã¹¨íÒ¹Ç¹ 
125 ÃÒÂ àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºÂÍ´Ê¶ÔµÔ¢Í§¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹
¾Ò³ÔªÂ�¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 ·ÕèÁÕ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¾Ò³ÔªÂ¡Ô¨
ÁÒÂ×è¹¤íÒÃŒÍ§à¾×èÍ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� (¨´¨Ñ´µÑé§¨ÃÔ§) ¨íÒ¹Ç¹ 
13,915 ÃÒÂ áÅÐàÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂºÂÍ´Ê¶ÔµÔ´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ¤Ô´à»š¹
ÂÍ´ÊÑ́ Ê‹Ç¹·ÕèÅ´Å§â´Â»ÃÐÁÒ³ÃŒÍÂÅÐ 0.90 ̈ Ò¡»‚¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñé¹ 

àÁ×èÍ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¨Ò¡¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³�à¾×èÍ¤Ò´¡ÒÃ³�á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃÃÑº
¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� »ÃÐàÀ··Õè¢Í¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹ ÁÕÂÍ´¨íÒ¹Ç¹
¨´·ÐàºÕÂ¹ÊÙ§·ÕèÊØ´ã¹ª‹Ç§¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554 ̈ íÒ¹Ç¹ 
16,583 ÃÒÂ áÅÐÁÕÊ¶ÔµÔã¹¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹·Õè¤‹ÍÂæ Å´Å§â´Â
à©ÅÕèÂ¨¹¡ÃÐ·Ñè§¶Ö§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 «Öè§ÁÕÂÍ´Ê¶ÔµÔã¹¡ÒÃ
ÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� (¨´¨Ñ́ µÑé§¨ÃÔ§) ̈ íÒ¹Ç¹ 13,915 ÃÒÂ â´ÂÁÕ
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¾Ò³ÔªÂ¡Ô¨·ÕèÁÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�Å´Å§¨Ò¡·Õè
¤Ò´¡ÒÃ³�äÇŒ ³ ÃÐ´Ñº 14,435 ÃÒÂ ̈ íÒ¹Ç¹ 520 ÃÒÂ ËÃ×Í¤Ô´à»š¹
ÊÑ´Ê‹Ç¹·ÕèÅ´Å§ã¹¨íÒ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ 3.60
 ·Ñé§¹Õé ¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�»ÃÐÁÇÅ¼Å¢Í§¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹
¾Ò³ÔªÂ�¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐàÀ·¨´à¾×èÍ¨Ñ´µÑé§ãËÁ‹ ·ÕèÅ´Å§
ÁÒâ´ÂµÅÍ´¹Ñé¹ ÍÒ¨à»š¹¼ÅÊ×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡àËµØ¼Åã¹´ŒÒ¹»˜¨¨ÑÂ
µ‹Ò§æ «Öè§ÁÒÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ »ÃÐ¡Íº¡ÑºÃÐ´Ñº
¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐ¡ÅØ‹Á¾Ò³ÔªÂ¡Ô̈ ·ÕèµŒÍ§
¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�ã¹áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ· ÍÒ·Ô ´ŒÒ¹µÑÇá»Ã¢Í§´Ñª¹Õ
ÃÒ¤Ò¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (CPI) ÃÐ´Ñº´Ñª¹Õ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¤ŒÒ»ÅÕ¡-Ê‹§  ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ»Å‹ÍÂÊÔ¹àª×èÍ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ã¹à¢µ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ ÃÐ´ÑºÍÑµÃÒ
´Í¡àºÕéÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È ÃÐ´ÑºÃÒ¤Ò¹íéÒÁÑ¹ã¹µÅÒ´âÅ¡ ÃÇÁ¶Ö§
µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ ÍÕ¡·Ñé§ã¹»̃¨¨ÑÂ Œ́Ò¹Í×è¹æ ·ÕèÁÒÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºÍÕ¡ àª‹¹ 
´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ ¤ÇÒÁÁÕàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐ
ÊÑ§¤Á¢Í§»ÃÐà·È µÅÍ´¨¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�«Öè§à»š¹ÊÀÒÇÐ¤ÇÒÁ
ÁÑè¹¤§áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» à»š¹µŒ¹
 áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ÍÒ¨ÂÑ§¤§ÁÕ»˜¨¨ÑÂÍ×è¹æ ·ÕèÁÒÊ‹§¼Å¡ÃÐ·º
ã¹¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� (¨´¨Ñ´µÑé§¨ÃÔ§) «Öè§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁ·Õè
¾ÂÒ¡Ã³�ËÃ×Íä´Œ¤Ò´¡ÒÃ³� à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§»˜¨¨ÑÂ´ŒÒ¹
àÈÃÉ°¡Ô¨ÀÒÂã¹»ÃÐà·È ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§âÅ¡·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·º
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µ‹Í¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹¢Í§·Ò§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
à¾×èÍ¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹ã¹äµÃÁÒÊ·Õè 1 ¢Í§»‚ 2560  «Öè§·Ò§ÊÁÒ¤Á
¼ÙŒ¤ŒÒ»ÅÕ¡ä·Âä´ŒÇÔà¤ÃÒÐË�Ç‹Ò ã¹ª‹Ç§¤ÃÖè§»‚áÃ¡·ÕèÁÕ¡ÒÃ¿„œ¹µÑÇà¾ÕÂ§
àÅç¡¹ŒÍÂ â´Â¨ÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµÍÂÙ‹ ³ ÃÐ´Ñº 3.0 - 3.2% ¢Í§
ÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ ÀÒ¤¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐâÃ§áÃÁ áÅÐ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡
ã¹¤ÃÖè§»‚áÃ¡·ÕèÁÕá¹Çâ¹ŒÁ´Õ¢Öé¹ 
 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñº ‹̈ÒÂãªŒÊÍÂ¢Í§»ÃÐà·È·ÕèÂÑ§äÁ‹́ Õ 
»ÃÐ¡Íº¡Ñº»˜¨¨ÑÂ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐµÅÒ´¡ÒÃ
¨ŒÒ§áÃ§§Ò¹áÅÐ¤‹Ò¨ŒÒ§«Öè§ÂÑ§äÁ‹¿„œ¹µÑÇ ÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·ÍØ»¡Ã³�
ªÔé¹Ê‹Ç¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ÂÒ§ áÅÐÅŒÍÃ¶Â¹µ� 
à¤Ã×èÍ§»ÃÐ´Ñº ÍØ»¡Ã³�ÇÒ´ÀÒ¾ Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ� ÃÇÁ·Ñé§
¼ÅäÁŒ¡ÃÐ»‰Í§ ·Õèä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¹âÂºÒÂáÅÐÁÒµÃ¡ÒÃ
¡ÒÃ¡Õ´¡Ñ¹·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕÊËÃÑ°Ï 
à»š¹»˜¨¨ÑÂã¹´ŒÒ¹Åº·Õè©Ø´ãËŒ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� à¾×èÍ´íÒà¹Ô¹
¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹ ÀÒÂã¹à¢µ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ã¹ÃÍº»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
¾.È. 2560 ÁÕá¹Çâ¹ŒÁÅ´µÑÇÅ§ 

äµÃÁÒÊ 4/2560 á¹Çâ¹ŒÁ àÈÃÉ°¡Ô¨á¨‹ÁãÊ 
àÈÃÉ°¡Ô¨à´Ô¹Ë¹ŒÒ ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� à¾ÔèÁ¢Öé¹
 ã¹¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÍÕ¡´ŒÒ¹Ë¹Öè§ ·ÕèÁÕ¼ÅÁÒ¨Ò¡»˜¨¨ÑÂºÇ¡·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×Í§ ÁÒµÃ¡ÒÃáÅÐ¹âÂºÒÂ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°ºÒÅ·ÕèÁÒª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ 
¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÀÒ¤àÈÃÉ°¡Ô̈ ÀÒÂãµŒâÁà´Å¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô̈  Thailand 4.0 ¡ÒÃá¡Œä¢¡®ËÁÒÂ¡ÒÃÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�·Ò§
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� (e - Registration) ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàµÔÁ¡®ËÁÒÂà¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô̈ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃã¹¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹¢Í§¤¹µ‹Ò§ Œ́ÒÇã¹ä·Â ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¨Ò¡¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒã¹¡ÅØ‹Á»ÃÐàÀ·âÀ¤ÀÑ³±�ä»ÊÙ‹ÊÔ¹¤ŒÒàªÔ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô̈
¢Í§»ÃÐà·È¨Ò¡ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔµä»ÊÙ‹ÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃãËŒÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃàÃÔèÁµŒ¹
»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ (Doing Business) ãËŒá¡‹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÁÒ¡¢Öé¹  ¨Ðà»š¹»˜¨¨ÑÂà¡×éÍË¹Ø¹ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡ÅŒÒ·Õè¨ÐµÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹à¾×èÍ
¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹ (Start Up) áÅÐàÃ‹§à¢ŒÒÁÒ·íÒ¡ÒÃ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�¨Ò¡¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃÀÒÂã¹ÃÍº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
¢Í§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560 ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹

¤Ò´¡ÒÃ³�á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�´ŒÇÂÇÔ¸Õ Exponential Smoothing 
¨Ò¡´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁÊ¶ÔµÔ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐàÀ·Í¹Ø¡ÃÁàÇÅÒ (Time - Series)  ÃÐËÇ‹Ò§»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2549 - 2559 
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ºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÂØ¤ä·ÂáÅ¹´� 4.0 
                 ¡Ñºà¡³±�ãËÁ‹¢Í§áº§¡�ªÒµÔ

หากจะถามว่าใครไม่มีบัตรเครดิตยกมือขึ้น  คงจะมีคนที่ยกมือขึ้นน้อยกว่าคนที่ไม่ยกมือ 
เ¾ราะแต่ละคนคงมีบัตรเครดิตติดตัวอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งใบ  หรือบางคนอาจมีมากกว่านั้น 
 นบัตัง้แต่บตัรเครดติ หรอื “เงนิพลาสตกิ” ได้มใีช้ในไทยเป็นครัง้แรกเพือ่ทดแทนการใช้เงนิสด
ในช่วงหลายสบิปีทีผ่่านมานีผู้ใ้ห้บรกิารบตัรเครดติทัง้ทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ (Bank) และไม่ใช่สถาบนั
การเงนิ (Non - bank) ได้มกีารพ²ันาการในเรือ่งของการบรกิาร รปูแบบการใช้บตัรเครดติให้ตอบโจทย์
ผูถ้อืบตัรได้หลากหลาย  อ�านวยความสะดวกและเตมิสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ในบตัรให้ลกูค้า รวมถงึมจี�านวน
ร้านค้าและสถานบริการที่รับช�าระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตมากขึ้น   
 ที่ส�าคัญคือ บัตรเครดิต ช่วยสนับสนุนให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งผู้ซื้อง่ายต่อการ
ช�าระด้วยบัตรเครดิต ยิ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยท�าน้อยแต่ได้มากด้วย  Value-
based Economy ด้วยการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการผลิตการบริการ ซึ่งบัตรเครดิตก็เป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่จะสนับสนุนให้
การค้าขายในเศรษฐกิจยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  
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บัตรเครดิตค×ออะäร
 บตัรเครดติเป็นบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ทีผู่อ้อกบตัร (Issuer) ซึง่ได้แก่ ธนาคารพาณชิย์  
และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ออกให้แก่ลูกค้า (ผู้ถือบัตร หรือ 
Card Holder) ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับมีหลายประการ เช่น  ใช้แทนเงินสดเพื่อ
ช�าระค่าสนิค้าและบรกิารโดยยงัไม่ต้องจ่ายเงนิในทนัท ีณ ร้านค้าทีร่บับตัร รวมถงึร้านค้าº¹
อินเทอร์เน็ต หรือเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM มาใช้ล่วงหน้าได้ รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ
ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล ส่วนลดจากร้านค้า
การผ่อนช�าระสินค้า ดอกเบี้ย 0% เงินคืนจากการใช้จ่าย (cash back) ที่จอดรถ ห้องรับรอง
ตามสถานที่ต่าง ๆ ความคุ้มครองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ  เป็นต้น

บัตรเครดิต...พระเอกหร×อ¼ÙŒรŒาย
 บตัรเครดติมข้ีอดอียูม่ากมาย แต่มข้ีอแม้ว่าผูถ้อืบตัรเครดติต้องมวีนิยัทางการเงนิ
อย่างมาก หากเราใช้ได้อย่างถูกต้องในกรอบ โดยมีความรู้ความเข้าใจ และวางแผนทาง
การเงิน รู้ว่ามีรายได้เท่าไร ใช้จ่ายเท่าไร ก็จะไม่สร้างปัญหา เพราะพื้นฐานการใช้บัตร
เครดติทีส่�าคญัทีผู่ถ้อืบตัรต้องท่องเอาไว้เสมอคอื “เราก�าลงัเอาเงนิในอนาคต” มาใช้จ่าย
หากมัน่ใจว่ามรีายได้พอเมือ่ถงึเวลาต้องช�าระเงนิคนื บตัรเครดติจะสามารถบรหิารจดัการ
ได้อย่างมีประโยชน์มากๆ เพราะหากไม่สามารถควบคุมดูแลตัวเองได้  ก็จะเกิดปัญหา
ไม่สามารถช�าระเงินคืนตามวงเงินที่เราใช้จ่ายเมื่อครบก�าหนดได้ ซึ่งปกติทั่วไปจะคิด
ระยะเวลาตามรอบบญัชบีตัรเครดติราว 50 - 55 วนั ถ้าเป็นแบบนัน้ กห็มายถงึว่า ผูถ้อืบตัร
จะมภีาระทีจ่ะต้องจ่าย “ดอกเบีย้” และ “ค่าธรรมเนยีมผดินดัช�าระ” ทนัท ีและจะงอกเงย
เพิ่มพูนขึ้นไปทุกๆเดือน แม้ว่าจะมีการช�าระเงินขั้นต�่า (10%) ก็ตาม และอาจถึงขั้นถูก
¿‡องร้อง ประวัติสินเชื่อเสีย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถขอสินเชื่ออื่นที่ส�าคัญกว่า ได้
 กล่าวได้ว่า บัตรเครดิต เป็นเหมือน “พระเอกและผู้ร้าย” อยู่ในเวลาเดียวกัน 
(หรือในบัตรเดียวกันนั่นเอง) ซึ่งการมีบัตรเครดิตไว้ก็ถือว่ามีความจ�าเป็นเพื่อใช้ในยาม
©ุกเ©ินได้ แต่หากใช้ไม่ถูกต้องก็จะกลับมาเล่นงานเราทันที  

 มีเงินเดือน 15,000 บาท ไดรับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต

75,000 บาท แลวคุณใชบัตรเครดิตซื้อของครั้งเดียวเต็ม

วงเงิน และไมซื้ออะไรเพิ่มอีกเลย 

 ถาหากทยอยจายขั้นตํ่าทีละ 10% ของยอดคงคางไป

เรื่อยๆ ทุกๆ งวดในแตละเดือน 

 จะใชหนี้หมด เปนระยะเวลากี่ป ?

 : ประมาณ 43 เดือน เลยนะคะ (3 ป 7 เดือน)

 มีเงินเดือน 15,000 บาท ไดรับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต

คําตอบ :

¸Øรกิจบัตรเครดิตป‚ 2560 ทรงตัว
 การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อช�าระค่าสินค้าและบริการมักเป็นเงาตามตัวกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทิศทางการขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตในปี 2560 จะมุ่งเน้น
เ©พาะกลุม่ทีม่ศีกัยภาพในการใช้จ่ายและคนืหนี ้ ได้แก่ กลุม่ผูเ้ริม่ท�างาน (First-Jobber) 
ที่ยังไม่เคยมีบัตรเครดิตหรือหนี้อื่นๆ และกลุ่มลูกค้าระดับบน
 สถานการณ์เศรษฐกจิที¿่„œนตวัช้า ท�าให้ยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติในช่วงครึง่ปีแรก
ของปี 2560 ทรงตัวโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตทั้งของธนาคารพาณิชย์และของสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร ณ 30 มิถุนายน 2560
มียอดรวมทั้งสิ้น  146,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันปีก่อน 5,733 ล้านบาท 
เป็นการใช้จ่ายในประเทศ 122,017 ล้านบาท ต่างประเทศ  9,503 ล้านบาท โดยมี
ยอดการเบิกเงินสดจากบัตรเครดิต 14,504 ล้านบาท ลดลง 445 ล้านบาท
 ทั้งนี้เนื่องมาจาก ธนาคารและบริษัทผู้ออกบัตร มีความระมัดระวัง ในเรื่องของปัญหา
คณุภาพหนีบ้ตัรเครดติท�าให้ภาพรวมของการเตบิโตอยูใ่นระดบัต�า่กว่าค่าเ©ลีย่ในช่วงหลายปีก่อน
ค่อนข้างมาก  โดยส่วนใหญ่จะไม่จดัโปรโมชัน่กระตุน้ยอดใช้จ่ายในกลุม่ลกูค้าระดบัล่างในช่วง
เศรษฐกจิที¿่„œนตวัช้า เนือ่งจากอาจส่งผลต่อการปรบัเพิม่ขึน้ของตวัเลขหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 
แต่จะหนัไปรกุตลาดบนมากขึน้ โดยเ©พาะระดบัแพลทนิมัและไล¿Šสไตล์ ซึง่กลุม่ลกูค้านี้
ยังคงใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นปกติ โดยเ©พาะการใช้จ่ายในเรื่องการท่องเที่ยว 

ปรับเก³±�ใหม่คØมเ¢Œม
การก่อหนÕ้บัตรเครดิต
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประเมนิสถานการณ์ 
พบว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนล่าสุดมาแตะระดับ 79.9% ต่อจีดีพี
ณ สิ้นปี 2559 และตัวเลขสถิติล่าสุดพบว่าหนี้ไม่ก่อให้
เกดิรายได้ ไตรมาส 1/2560 อยูท่ี ่405,328 ล้านบาท
คิดเป็น 2.95% ต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้น 13% หรือ 
47,246 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น
18,743 ล้านบาท หรอื 4.84% จากไตรมาส 4/2559  
ซึง่ในจ�านวนนี ้เอน็พแีอลสนิเชือ่รายบคุคลหรอืรายย่อย 
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 บรษิทั ข้อมลูเครดติแห่งชาต ิ(เครดติบโูร) รายงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ็นพีแอลสินเชื่อรายย่อยเติบโต
ต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 166,241 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 37% จากสิ้นปี 2558 ส�าหรับเอ็นพีแอล 
บัตรเครดิตอยู่ที่ 53,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.83% 
ทั้งนี้เครดิตบูโร ยังคาดว่าเอ็นพีแอลสินเชื่อรายย่อย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนโดยเ©พาะเอ็นพีแอลใหม่ๆ
ที่จะเข้ามาในระบบข้อมูลเครดิตบูโรในกลุ ่มสินเชื่อ
บุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจบุนัยงัพบการผดินดัช�าระหนีใ้นกลุม่นีอ้ย่างต่อเนือ่ง
 จากตัวเลขการเติบโตของหนี้และหนี้เสียดังกล่าว 
ท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการคุมหนี้ครัวเรือน 
และลดปัญหาหนี้ในระยะยาว โดยเ©พาะการจ�ากัด
การกู้สินเชื่อบุคคล และการถือครองบัตรเครดิต 
เนื่องจากปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึง
ความเสีย่งจากเอน็พแีอลในกลุม่สนิเชือ่บคุคลและสนิเชือ่
บตัรเครดติทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง จงึได้ปรบัเกณฑ์สมคัร
สินเชื่อบัตรเครดิตส่วนบุคคล พร้อมสั่งลดเพดาน
ดอกเบีย้บตัรเครดติ ให้มผีลตัง้แต่ 1 กนัยายน 2560
เป็นต้นไป    



เกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติในการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

วงเงินบัตรเครดิตใหม่ คาดว่าเป็นทั้งปัจจัยบวกและลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
  อย่างไรกต็าม ผลจากการปรบัวงเงนิบตัรเครดติและสนิเชือ่เงนิสดทีแ่บงค์ชาตกิ�าหนดขึน้มาใหม่นี ้จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกจิไทย
ทัง้ทางบวกและทางลบ ซึง่ในปัจจบุนัยงัไม่อาจชีช้ดัลงไปได้ว่า ด้านใดจะเป็นผลดผีลเสยี ทัง้นี ้เพราะการก�าหนดวงเงนิดงักล่าวในสภาวะเศรษฐกจิ
ที่เป็นอยู่ดังทุกวันนี้ซึ่งอยู่ในสภาพชะงักงัน การลงทุนของนักลงทุนมีอยู่น้อย กลุ่มทุนอุตสาหกรรมและธุรกิจการให้บริการขนาดใหญ่ยังไม่ 
ขยับขยายก�าลังการผลิต เพราะก�าลังซื้อถดถอยลง ในขณะที่กลุ่มค้ารายย่อยและกลุ่มบุคคลธรรมดาซึ่งท�าการค้าทั่วไปด้วยต้นทุนไม่มาก ทั้งกลุ่มที่
ด�าเนนิกจิการอยูแ่ล้ว และผูท้ีก่�าลงัจะเริม่ด�าเนนิกจิการตัง้ต้น ซึง่มคีวามยากล�าบากในการเข้าหาแหล่งเงนิทนุด้วยเงือ่นไขต่างๆ เช่น ไม่มหีลกัทรพัย์
ค�้าประกันพอ หรือกลุ่มคนที่มีเงินเดือนน้อยต้องการประกอบอาชีพเสริม ที่ต้องพึ่งการขอสินเชื่อ  หรือขอใช้วงเงินบัตรเครดิต  ตรงนี้จะต้องมีผล
กระทบอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าถึงแม้ผู้ค้ารายย่อยแต่ละรายมีการซื้อขายลงทุนไม่มาก แต่โดยสถานะแล้วภาพรวมเป็นฐานรากของประเทศ
ทีม่จี�านวนมหาศาลทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิให้พอทีจ่ะเดนิหน้าไปได้ในยามทีก่ารลงทนุใหญ่ชะงกัชะลอตวั ผลจากการจ�ากดัสนิเชือ่เงนิสดและ 
วงเงินบัตรเครดิต น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้ก�าลังขับเคลื่อนของคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเติบโตได้ และในที่สุดก็จะกลายเป็นการผลักให้ต้องหันไป
พึ่งกลุ่มทุนกู้นอกระบบ ซ่ึงมีดอกเบี้ยแพง กลายเป็นปัญหาพายเรือในอ่างของปัญหาในระบบเศรษฐกิจที่จะย้อนวนกลับมาอีก 
 แต่ในอีกด้านหนึ่ง การจ�ากัดวงเงินสินเชื่อและวงเงินบัตรเครดิต ก็เป็นการใช้มาตรการเสมือนเป็นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยก�าหนด
วินัยทางการเงินไปโดยปริยาย เพราะเมื่อไม่สามารถใช้บัตรเครดิตและวงเงินสินเชื่อได้มาก โอกาสที่จะเกิดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้
เอนพีเแอลรอบใหม่ก็จะมีน้อยลง 
 ทั้งนี้ สอดคล้องกับการที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองสินเชื่อปี 60 ที่โตจ�ากัด จากการออกเกณฑ์คุมปล่อยกู้ส่วนบุคคลและบัตรเครดิต เป็นการ
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยนโยบายคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวดของสถาบันการเงิน แต่ก็จะท�าให้การขยายฐานลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยสงัเกตได้จากปรมิาณการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติทัง้ระบบสถาบนัการเงนิช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตวัชะลอลงมาที ่4.4% YoY เทยีบกบั
ทั้งปี 2559 ที่ขยายตัว 7.1% เช่นเดียวกับยอดเบิกใช้เงินสดผ่านบัตรเครดิตที่หดตัวลง 2.9% YoY
 นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเข้าสู่ตลาดแรงงานของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่มีจ�านวนน้อยลง ซึ่งจะท�าให้ฐานลูกค้าศักยภาพใหม่ 
ของทัง้ผลติภณัฑ์สนิเชือ่ส่วนบคุคลและสนิเชือ่บตัรเครดติเตบิโตในระดบัจ�ากดั โดยจะมกีารขยายตวัของสนิเชือ่ส่วนบคุคลที ่3 - 5% (ค่ากลางที ่4%)  
และสนิเชือ่บตัรเครดติขยายตวัที ่5 - 7% (ค่ากลางที ่6%) โดยทัง้สองผลติภณัฑ์มปัีจจยับวกจากสถานการณ์หนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ทีน่่าจะ 
ไม่ทรุดตัวลงจากระดับ ณ สิ้นปี 2559 มากนัก 
        ทั้งนี้ จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการก�าหนดวงเงินสินเชื่อและวงเงินบัตรเครดิต เป็นการช่วยตีกรอบการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ครัวเรือนในระยะข้างหน้าจากกลุ่ม Gen Y ที่มีจ�านวนประมาณ 14 ล้านคน (22% ของประชากรไทยทั้งหมด) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะเริ่มเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ให้มีความสามารถในการช�าระหนี้ที่แท้จริง ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าจะช่วยลดการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนจากคนรุ่นใหม่เหล่านี้ 
ในอนาคตได้

      ด้วยข้อมูลสองด้านดังกล่าวข้างต้น การออกมาตรการก�าหนดวงเงินสินเชื่อและวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลที่ได้ 
จะออกหัว หรือ ออกก้อย จึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูและน่าจะเห็นผลบ้างเมื่อสิ้นไตรมาสสี่ ที่จะถึงในเร็วๆ นี้

เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่

อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต 20% 18%

มาตรการวงเงินบัตรเครดิต -  เงินเดือนขั้นต�่า : 15,000 บาท                                
-  วงเงินสูงสุด : 
	 ≤	5 เท่าของรายได้

-  เงินเดือนขั้นต�่า : 15,000 บาท                                        
-  วงเงินสูงสุด : สะท้อนตามรายได้ของลูกค้า
   รายได้     วงเงินอนุมัติ 
 < 30,000 ≤ 1.5 เท่าของรายได้
 < 50,000 ≤ 3 เท่าของรายได้ 
 > 50,000 ≤ 5 เท่าของรายได้

มาตรการสินเชื่อส่วนบุคคล 
(ที่ไม่มีหลักประกัน เช่น 
บัตรกดเงินสด)

-  เงินเดือนขั้นต�่า : ไม่ก�าหนด
- วงเงินสูงสุด : 
 ≤ 5เท่าของรายได้

-  เงินเดือนขั้นต�่า : ไม่ก�าหนด                                             
-  วงเงินสูงสุด : สะท้อนตามรายได้ของลูกค้า
   รายได้      วงเงินอนุมัติ                                   
  < 30,000 ≤	1.5 เท่าของรายได้
      ต่อผู้ให้บริการไม่เกิน 3 ราย
 ≥ 30,000  สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
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·íÒäÁµŒÍ§ ÍÔ¹ ¤ÍÁàÁÔÃ�ª ÍÍ¹äÅ¹� ?
 ã¹ª‹Ç§ 2-3 »‚ÁÒ¹Õé ¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹� ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡¢Öé¹à»š¹ÅíÒ´Ñº 
´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕ ÊÒÃÊ¹à·ÈÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢Öé¹ µÍºâ¨·Â�¼ÙŒºÃÔâÀ¤ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹ ÃÒ¤Ò¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ
·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ¶Ù¡Å§  ÍØ»¡Ã³�à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊ×èÍÊÒÃ·Ñ¹ÊÁÑÂ¢Öé¹ à»š¹ÂØ¤  3G  áÅÐ 4G  
·íÒãËŒ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§¼Ù ŒºÃÔâÀ¤à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» â´ÂËÑ¹ÁÒà¹Œ¹¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇáÅÐ 
¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÊºÒÂ ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº·Õè ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡çÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÊÔ¹¤ŒÒ ÃÙ»áºº¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õè´Ö§´Ù´ã¨ »ÃÑºÃÐºº¡ÒÃ¢ÒÂ¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ
áÅÐºÃÔ¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§·Õè¾Ñ²¹Ò ÊÐ´Ç¡ÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞÁÕ¡ÒÃ¡ÒÃÑ¹µÕÊÔ¹¤ŒÒ 
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Í·íÒãËŒà¡Ô´ÃÙ»áºº¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�à¾ÔèÁáÅÐä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ
ÁÒ¡¢Öé¹à»š¹ÅíÒ´Ñº   

ÈÑ¡ÂÀÒ¾ E-Commerce ¢Í§¤¹ä·Â àÁ×Í§ä·Â
 »˜¨¨ÑÂË¹Ø¹ÊíÒ¤ÑÞËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÐ·ŒÍ¹ãËŒàËç¹Ç‹ÒµÅÒ´ E-Commerce ËÃ×Í 
ÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�¢Í§ä·ÂÂÑ§ÁÕª‹Í§Ç‹Ò§áÅÐÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃàµÔºâµä´ŒÍÕ¡ÁÒ¡ áÅÐ¹Ñºà»š¹
âÍ¡ÒÊ·Õè´ÕÊíÒËÃÑººÃÃ´Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ SMEs ·ÕèÊ¹ã¨¨ÐÃØ¡¢ÂÒÂª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´ 
â´ÂäÁ‹µŒÍ§§ŒÍË¹ŒÒÃŒÒ¹ ä´Œá¡‹ ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃÍÍ¹äÅ¹�ÁÕá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁ¢Öé¹
ä»ã¹·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒãªŒÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ·ÕèÁÕá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁ¢Öé¹ â´Âà©¾ÒÐµÅÒ´ 
Mobile Commerce ¹‹Ò¨Ð¡ÅÒÂà»š¹ª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´·ÕèÁÒáÃ§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹
 ·Ñé§¹ÕéÁÕ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡ËÅÒÂÊíÒ¹Ñ¡ ÍÒ·Ô  ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÃÐºØÇ‹Ò ¸ØÃ¡Ô¨ 
E-Commerce ÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�ã¹ä·ÂáÁŒÇ‹Ò¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ÁÒä´ŒÊÑ¡ÃÐÂÐË¹Öè§áÅŒÇ áµ‹µÅÒ´
ÂÑ§¤‹Í¹¢ŒÒ§àÅç¡àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ ÍÂ‹Ò§ ¨Õ¹ à¡ÒËÅÕãµŒ áÅÐÊËÃÑ°Ï ·ÕèÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹
ÃŒÍÂÅÐ 10, 9 áÅÐ 8 ¢Í§ÁÙÅ¤‹Ò¤ŒÒ»ÅÕ¡ÊÔ¹¤ŒÒ·Ñé§ËÁ´µÒÁÅíÒ´Ñº ¢³Ð·Õè¢Í§ä·ÂÂÑ§äÁ‹¶Ö§
ÃŒÍÂÅÐ 15 µ‹Í»‚ ´Ñ§¹Ñé¹ âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃµÅÒ´¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§ÍÍ¹äÅ¹�ã¹ä·ÂÂÑ§ÁÕ
ª‹Í§Ç‹Ò§ÍÕ¡ÁÒ¡ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÁ‹æ ·ÕèÊ¹ã¨

ÍÔ¹à·Ã¹´� ÍÔ¹ ¤ÍÁàÁÔÃ�ª ÍÍ¹äÅ¹�
 in Trend In Commerce Online

@
 »˜¨¨ÑÂË¹Ø¹ÊíÒ¤ÑÞËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÐ·ŒÍ¹ãËŒàËç¹Ç‹ÒµÅÒ´ E-Commerce ËÃ×Í 
ÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�¢Í§ä·ÂÂÑ§ÁÕª‹Í§Ç‹Ò§áÅÐÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃàµÔºâµä´ŒÍÕ¡ÁÒ¡ áÅÐ¹Ñºà»š¹
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¡ŒÒÇ·ÕèË¹Öè§ ÍÂÒ¡·íÒ¸ØÃ¡Ô¨ÍÍ¹äÅ¹� àÃÔèÁ¨Ò¡µÃ§äË¹ ?
  ÁÕ¢ŒÍàµ×Í¹ÊíÒËÃÑºÁ×ÍãËÁ‹Ç‹Ò ¡ÒÃà¢ŒÒÁÒ·íÒµÅÒ´¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§µÅÒ´ÍÍ¹äÅ¹�ÍÒ¨¨Ð
äÁ‹ãª‹àÃ×èÍ§§‹ÒÂ¹Ñ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡»˜¨¨ØºÑ¹ºÃÃ´Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÞ‹µ‹Ò§à¢ŒÒÁÒÃØ¡µÅÒ´ 
E-Commerce ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡ Modern Trade ÃÇÁ¶Ö§
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµ‹Ò§ªÒµÔ ÍÒ·Ô ¨Õ¹ ÞÕè»Ø†¹ äµŒËÇÑ¹ ·ÕèàÅç§àËç¹¶Ö§âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§µÅÒ´¹Õé
â´Â¨ÐàËç¹Ç‹ÒÁÕºÃÔÉÑ·¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�ÃÒÂãËÞ‹à¢ŒÒÁÒ·íÒµÅÒ´ã¹ä·ÂËÅÒÂÃÒÂã¹»˜¨¨ØºÑ¹  
·íÒãËŒá¹Çâ¹ŒÁá¢‹§¢Ñ¹ÃØ¹áÃ§¢Öé¹ â´ÂÁÕ¢ŒÍá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑºÁ×ÍãËÁ‹·Õè¨ÐàÃÔèÁµŒ¹·íÒ¸ØÃ¡Ô¨
ÃŒÒ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�·Ñé§áºº·íÒà»š¹ÍÒªÕ¾ËÅÑ¡áÅÐÍÒªÕ¾àÊÃÔÁÇ‹Ò áÁŒ¨ÐÁÕ¢ŒÍ´Õã¹¡ÒÃà»�´ÃŒÒ¹
ÍÍ¹äÅ¹�µÃ§·ÕèäÁ‹µŒÍ§ÁÕµŒ¹·Ø¹à»�´Ë¹ŒÒÃŒÒ¹ áÅÐà»�´ÃŒÒ¹ÍÂÙ‹¡Ñº·Õè ËÒ¡ÍÂÙ‹ã¹·íÒàÅäÁ‹´Õ¡ç
ÁÕâÍ¡ÒÊ·Õè¨ÐãËŒÅÙ¡¤ŒÒà¢ŒÒÁÒÊÑÁ¼ÑÊàÅ×Í¡«×éÍÊÔ¹¤ŒÒºÃÔ¡ÒÃä´Œ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò áµ‹¼ÙŒ¨Ðà»�´ÃŒÒ¹¤ŒÒ
ÍÍ¹äÅ¹�¨íÒà»š¹µŒÍ§ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃãªŒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�àº×éÍ§µŒ¹  ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÞµ‹ÍÁÒ¤×ÍµŒÍ§µÑé§ËÅÑ¡
¡‹Í¹Ç‹Ò¨Ð¢ÒÂÍÐäÃ ÊÔ¹¤ŒÒÍÐäÃ¡íÒÅÑ§ÍÔ¹à·Ã¹´� ¨Ò¡¹Ñé¹¡çËÒáËÅ‹§«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÁÒ¢ÒÂ   
·Ñé§¹ÕéÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ª‹Í§·Ò§¢ÒÂÍÍ¹äÅ¹�ä´Œ·Ñé§Ê×èÍâ«àªÕÂÅÁÕà´ÕÂ·Õè¡íÒÅÑ§¹ÔÂÁã¹»˜¨¨ØºÑ¹ 
ÃÇÁ·Ñé§ÍÒ¨¨Ðà»�´àÇçºä«µ�¢Öé¹ÁÒâ´ÂµÃ§ 
 ¡‹Í¹àÃÔèÁ·íÒàÇçºä«µ� ÍÒ¨¨ÐÅÍ§ÊíÒÃÇ¨àÇçºä«µ�ÃŒÒ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�·ÕèÁÕÍÂÙ‹ Ç‹ÒÃÙ»áºº
à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ´Õä«¹�à¹Œ¹á¹ÇäË¹ áÅÐËÒ¢ŒÍ´ŒÍÂ¢Í§´Õä«¹�àËÅ‹Ò¹Ñé¹ ¨Ò¡¹Ñé¹¡çÍÍ¡áºº
àÇçºä«µ�¢Í§µÑÇàÍ§ãËŒ¹‹ÒÁÍ§áÅÐáµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ÃŒÒ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹ à¾ÕÂ§à·‹Ò¹ÕéÃŒÒ¹ÁÕ¨Ø´à´‹¹·Õè
áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ÃŒÒ¹Í×è¹ ÊÒÁÒÃ¶´Ö§´Ù´ÅÙ¡¤ŒÒà¢ŒÒÁÒä´Œ  ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¿˜§¡�ªÑ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹µ‹Ò§æ 
µŒÍ§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒÅÙ¡¤ŒÒ·Õè¨ÐÁÒÊÑè§«×éÍ

10 à§×èÍ¹ä¢·íÒ¸ØÃ¡Ô¨ÍÍ¹äÅ¹� ÃÙ»áºº·ÕèµŒÍ§µÍºâ¨·Â� ?
 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÃŒÒ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�·Õè¨Ð»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ä´Œ¹Ñé¹¨íÒà»š¹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇ
·Õè´Õã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
 1. ª×èÍÃŒÒ¹ äÁ‹¤ÇÃµÑé§ª×èÍÃŒÒ¹·Õè¨´¨íÒÂÒ¡ Í‹Ò¹ÍÍ¡àÊÕÂ§ÂÒ¡  ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨Å×Á¤Ô´ä»Ç‹Ò
ÍÐäÃ·ÕèàºÊÔ¡¨íÒ§‹ÒÂÍÒ¨¨Ð´Õ¡Ç‹Ò  ãËŒ´Õ¤×Íª×èÍÃŒÒ¹¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¢ÒÂ 
 2. ÊÔ¹¤ŒÒ ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèàÅ×Í¡¢ÒÂÍÒ¨à»š¹ÊÔè§·ÕèµÑÇàÍ§ªÍº «Öè§à·‹Ò¡ÑºäÁ‹µŒÍ§·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹
à¾ÔèÁÁÒ¡¹Ñ¡ à¾ÃÒÐÃÙŒ¨Ñ¡ÊÔ¹¤ŒÒ´ÕÍÂÙ‹áÅŒÇ ¨Ö§á¹Ð¹íÒÅÙ¡¤ŒÒä´Œ§‹ÒÂ¢Öé¹ ËÃ×ÍàÃÔèÁâ´Â¡ÒÃ
ÊíÒÃÇ¨µÅÒ´Ç‹ÒÊÔ¹¤ŒÒÍÐäÃ¡íÒÅÑ§à»š¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃáÅÐ¹‹Ò¨Ð·íÒ¡íÒäÃä´Œ´Õ 
 3. à§Ô¹·Ø¹ ¡ÒÃàÃÔèÁÃŒÒ¹ÍÍ¹äÅ¹�äÁ‹¤ÇÃ¨Ð¤ÃÍº¤ÅØÁá¤‹¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÊÑè§ÁÒ¢ÒÂ áµ‹¤ÇÃ
ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹æ àª‹¹ ¤‹Òâ¦É³Ò ¤‹Ò¨Í§¾×é¹·ÕèÍÍ¡ÃŒÒ¹ ÏÅÏ  
 4. ¨Ø´Â×¹¢Í§ÃŒÒ¹ ¨Ð¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáººäË¹ÍÂ‹Ò§äÃ µŒÍ§ÁÕ¨Ø´Â×¹ãËŒá¹‹ªÑ´
 5. ª‹Í§·Ò§¨íÒË¹‹ÒÂ ¾ÂÒÂÒÁà¢ŒÒ¶Ö§ Ê‹§¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃãËŒÅÙ¡¤ŒÒä´ŒÊÁíèÒàÊÁÍ ÁÕ¡ÒÃ
ÍÑ¾à´·¢ŒÍÁÙÅÊÔ¹¤ŒÒº‹ÍÂæ
 6. á¼¹¡ÒÃµÅÒ´ µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃãËŒ´Õ ÇÒ´ÀÒ¾à»‡ÒËÁÒÂãËŒªÑ´à¨¹ ÁÕ
¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¾×èÍãËŒºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂ àª‹¹ àÁ×èÍà»�´à¾¨áÅŒÇ¨Ð·íÒãËŒ¤¹ÃÙŒ¨Ñ¡ÍÂ‹Ò§äÃ  
ÇÒ§§º»ÃÐÁÒ³·Õè¨ÐãªŒà¾×èÍ·íÒãËŒ¢Ñé¹µÍ¹µ‹Ò§æ ÊíÒàÃç¨ ÇÒ§¡íÒË¹´àÇÅÒà¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹ 
µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§á¼¹
 7. ª‹Í§·Ò§¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ ÊÐ´Ç¡ §‹ÒÂ »ÅÍ´ÀÑÂ ¤×ÍËÑÇã¨ÊíÒ¤ÑÞ à»�´ºÑÞªÕ¡Ñº
¸¹Ò¤ÒÃ ÂØ¤¹ÕéÍÒ¨µŒÍ§à¾ÔèÁàÃ×èÍ§à»�´ºÑÞªÕ “¾ÃŒÍÁà¾Â�” ·Õè·íÒãËŒ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ÊÐ´Ç¡¢Öé¹
áÅÐ¿ÃÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ËÒ¡ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹ÍºÃÔÉÑ·ºÑµÃà¤Ã´ÔµµÑ´¼‹Ò¹ºÑÞªÕä´Œ¡ç¨Ðà¾ÔèÁª‹Í§·Ò§
·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Öé¹ ¶ŒÒ¤Ô´ä¡Å¶Ö§ÅÙ¡¤ŒÒµ‹Ò§»ÃÐà·È¡ç¤ÇÃÁÕºÑÞªÕ·ÕèÃÍ§ÃÑº¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¨Ò¡
µ‹Ò§»ÃÐà·È (áÅÐÁÕá¼¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒä»µ‹Ò§»ÃÐà·Èáºº·Õè¤Ø³äÁ‹¢Ò´·Ø¹) 
ºÑÞªÕ Paypal ¹ÑºÇ‹Òà»š¹·Ò§àÅ×Í¡·Õè´ÕáÅÐÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤ÃãªŒ§Ò¹§‹ÒÂ
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áÅÐ¿ÃÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ËÒ¡ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹ÍºÃÔÉÑ·ºÑµÃà¤Ã´ÔµµÑ´¼‹Ò¹ºÑÞªÕä´Œ¡ç¨Ðà¾ÔèÁª‹Í§·Ò§
·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Öé¹ ¶ŒÒ¤Ô´ä¡Å¶Ö§ÅÙ¡¤ŒÒµ‹Ò§»ÃÐà·È¡ç¤ÇÃÁÕºÑÞªÕ·ÕèÃÍ§ÃÑº¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¨Ò¡
µ‹Ò§»ÃÐà·È (áÅÐÁÕá¼¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒä»µ‹Ò§»ÃÐà·Èáºº·Õè¤Ø³äÁ‹¢Ò´·Ø¹) 

Vo
l.

36

ÍÔ¹
à·
Ã¹

´� 
ÍÔ¹

 ¤
ÍÁ

àÁ
ÔÃ�ª

 Í
Í¹

äÅ
¹�

12 บางกอก ECONOMYVo
l. 

36



8. ¤ÇÒÁÍ´·¹áÅÐÁØ‹§ÁÑè¹ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã´æ Â‹ÍÁäÁ‹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹ÇÑ¹à´ÕÂÇ
¨Ö§µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ Í´·¹ ÍÂ‹Ò·ŒÍá·Œ
 9. àÇÅÒ ¡çà»š¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞàª‹¹¡Ñ¹ àÁ×èÍà»�´ÃŒÒ¹ÍÍ¹äÅ¹�áÅŒÇ¡ç¤ÇÃãÊ‹ã¨µÔ´µÒÁãËŒàÇÅÒ
ã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ´ÙÍÍÃ�à´ÍÃ�ÅÙ¡¤ŒÒ à¾×èÍ¨Ðä´ŒàÃ‹§Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ÃÇ´àÃçÇ
à¾×èÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ãËŒÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ÁÒ¡¨Ðä´ŒÍÂÙ‹¡ÑºàÃÒµ‹Íä» µŒÍ§¨Ñ´ÊÃÃ
àÇÅÒà¾×èÍÍÑ¾à´·¢ŒÍÁÙÅÍÂ‹Ò§ÊÁíèÒàÊÁÍ àÍÒã¨ãÊ‹ÅÙ¡¤ŒÒ äÁ‹ËÅÍ¡ÅÇ§

10. á¾ç¤ÊÔ¹¤ŒÒä´Œ¤Ø³ÀÒ¾ ãªŒ¡Å‹Í§·Õè´ÕÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ÁÕ¾ÅÒÊµÔ¡¡Ñ¹¡ÃÐá·¡ áÅÐÁÑ´
¡Å‹Í§ÊÔ¹¤ŒÒÍÂ‹Ò§´Õ á¹‹¹Í¹Ç‹Ò¡ÒÃºÃÃ¨ØÊÔ¹¤ŒÒà»š¹»˜¨¨ÑÂ·Õè·íÒãËŒàÅ×Í¡ãªŒºÃÔ¡ÒÃ¤ÃÑé§µ‹Íä»
´Ñ§¹Ñé¹ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ¢ÒÂÁ×ÍãËÁ‹ àÃ×èÍ§¡ÒÃºÃÃ¨ØáÅÐÊ‹§ÊÔ¹¤ŒÒáÁŒ¨Ðà»š¹¢Ñé¹µÍ¹ÊØ´·ŒÒÂ¡çäÁ‹¤ÇÃ
ÅÐàÅÂ ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ¶Ö§Á×Í¼ÙŒÃÑº´ŒÇÂÊÀÒ¾·ÕèÊÁºÙÃ³�   

àËÅ‹Ò¹Õéà»š¹à¤Åç´ÅÑº·Õè·íÒãËŒ ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃŒÒ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�Á×ÍãËÁ‹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ áÅÐÂÑ§ª‹ÇÂµ‹ÍÂÍ´ãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒµŒ¹·Ò§ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ  ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃ
ËÁØ¹àÇÕÂ¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ã¹ÂØ¤àÈÃÉ°¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ ËÃ×Í ´Ô¨Ô·ÑÅÍÕâ¤â¹ÁÕ ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§

à»š¹á¿Ã¹äªÊ�´ÕäËÁ ?
 ÁÕ¤íÒ¶ÒÁã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ·íÒ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�Ç‹Ò¨Ðà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ â´Âà»š¹
á¿Ã¹äªÊ�´ÕËÃ×ÍäÁ‹ «Öè§à»š¹¤íÒ¶ÒÁ·ÕèÍÒ¨¤Ô´ä´ŒËÅÒÂá§‹ÁØÁ áµ‹ã¹·Õè¹Õé ËÒ¡µÍºµÑÇàÍ§ä´Œ
Ç‹Ò¨Ðà»š¹á¿Ã¹äªÊ�´ÕËÃ×ÍäÁ‹ ¡çµŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡¡‹Í¹Ç‹Òá¿Ã¹äªÊ�¤×ÍÍÂ‹Ò§äÃ ´ÕÍÂ‹Ò§äÃ

ã¹á§‹´Õ á¿Ã¹äªÊ� äÁ‹µŒÍ§àÃÔèÁ¹ÑºË¹Öè§ äÁ‹µŒÍ§àÃÔèÁ¨Ò¡ÈÙ¹Â�  à¾ÕÂ§ÁÕà§Ô¹ÁÒ¡¾Í
·Õè¨Ð«×éÍá¿Ã¹äªÊ�ä´Œ¡çÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃä´Œã¹·Ñ¹·Õ à¾ÃÒÐà¨ŒÒ¢Í§á¿Ã¹äªÊ�ÁÕ·Ñé§
¢ºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµ‹Ò§æÍÂÙ‹áÅŒÇÍÒ·Ô àª‹¹ ¡ÒÃâ¦É³Ò»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
à»š¹·ÕèÃÑºÃÙŒ¡Ñ¹ÍÂÙ‹áÅŒÇã¹¡ÅØ‹Á¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ¼ÙŒ«×éÍá¿Ã¹äªÊ�äÁ‹µŒÍ§¤Ô´àÍ§ äÁ‹àÊÕÂàÇÅÒã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
áÅÐ¡ÒÃâ¦É³Ò (ÁÒ¡¹Ñ¡) ËÒ¡ÊÔ¹¤ŒÒ¹Ñé¹ÁÕáºÃ¹´�à»š¹·Õè¨´¨íÒ ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐà»š¹·Õèàª×èÍ¶×Í
¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤áÅŒÇ 
 áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ËÒ¡ÁÍ§ã¹á§‹¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃ«×éÍá¿Ã¹äªÊ�Ê‹Ç¹ãËÞ‹¢Í§à§Ô¹
Å§·Ø¹ ¤×Í¡ÒÃÅ§·Ø¹«×éÍâ¹Ç�ÎÒÇáÅÐà¤Ã´Ôµ ·Ñé§ÂÑ§µŒÍ§ÍÂÙ‹ÀÒÂãµŒ ¡¯ ¡ÃÍº áÅÐª¹Ô´
¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÇÂ 
 ÁÕ¤íÒµÍºÍÕ¡á§‹Ë¹Öè§·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ÁÒ¡ ¤×Í·íÒäÁ¨ÐµŒÍ§àÍÒà§Ô¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ä»Å§¡Ñº¡ÒÃ«×éÍ
á¿Ã¹äªÊ� à¾ÕÂ§à¾ÃÒÐµŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁ§‹ÒÂã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ à¾ÃÒÐÊÔ¹¤ŒÒ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡
ÍÒ¨¢ÒÂä´Œ´ŒÇÂµÑÇÊÔ¹¤ŒÒàÍ§ áÅÐ¨Ò¡ÃÙ»áºº¡ÒÃ·íÒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢ÒÂ ¡ÒÃ¼ÅÔµàÍ§ ·Õè¨Ð
·íÒãËŒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤µÔ´ã¨ à¾ÃÒÐÁÕ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÍÕ¡¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡·Õè “äÁ‹ÂÖ´µÔ´áºÃ¹´�”  à§Ô¹·ÕèàÍÒÁÒ
µÑé§µŒ¹¸ØÃ¡Ô¨àÍ§â´ÂäÁ‹«×éÍá¿Ã¹äªÊ�¨Ðà»š¹¡ÒÃÅ´µŒ¹·Ø¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò¤‹Í¹Ë¹Öè§
¢Í§¡ÒÃÅ§·Ø¹µÑé§µŒ¹·Ñé§ËÁ´ áÅÐà¾ÃÒÐÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¼‹Ò¹
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÍÍ¹äÅ¹� ´Ô¨ÔµÍÅ ¨Ö§äÁ‹ãª‹¤ÇÒÁÂÒ¡àÂç¹ÍÐäÃàÅÂ¶ŒÒËÒ¡¨ÐµÑé§µŒ¹¡Ñ¹àÍ§â´Â
äÁ‹µŒÍ§ÍÒÈÑÂá¿Ã¹äªÊ�
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¢ÒÂÍÐäÃ´Õ ?
 ¶Ö§¹Ò·Õ¹Õé àÁ×èÍµÑ´ÊÔ¹ã¨¨ÐàÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢ÒÂ¢Í§ÍÍ¹äÅ¹� ¡çÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç‹ÒÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�ÍÐäÃ·Õèà»š¹·ÕèÅÙ¡¤ŒÒ¹ÔÂÁÊÑè§«×éÍ

ÍÑ¹´Ñº 1 ÊÔ¹¤ŒÒ¡ÅØ‹Áá¿ªÑè¹·Ñé§àÊ×éÍ ¡ÃÐâ»Ã§ ¶Ø§à·ŒÒ ¶Ø§Á×Í ÊÃŒÍÂ¢ŒÍÁ×Í ÊÃŒÍÂ¤Í µ‹Ò§ËÙ  â´Âà©¾ÒÐÂØ¤¹ÕéµŒÍ§ÊäµÅ�ÍÔ¹à·Ã¹´�à¡ÒËÅÕ 
ÍÑ¹´Ñº 2  ÍØ»¡Ã³�äÍ·Õ·Ø¡ª¹Ô´ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹ á·»àÅçµ ¡ÅŒÍ§´Ô¨ÔµÍÅ ÍØ»¡Ã³�àÊÃÔÁ¿˜§¡�ªÑè¹¾ÔàÈÉ·Õè·íÒãËŒÍØ»¡Ã³�äÍ·Õµ‹Ò§æ ́ Ùà¡Žä¡Ž áÅÐ
ÍÔ¹à·Ã¹´�ã¹ÊäµÅ�à¡ÒËÅÕ ÞÕè»Ø†¹ àª‹¹ ÊÒÂàÊÕÂºËÙ¿˜§ ¡ÃÐà»‰ÒËÃ×Í«Í§ÊíÒËÃÑºâ·ÃÈÑ¾·�âÁºÒÂ à»š¹µŒ¹ ÍÑ¹´Ñº 3 ÊÔ¹¤ŒÒÍ×è¹æ ·Õè´Ùâ´´à´‹¹ 
á»Å¡µÒ ·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÕã¤Ã¹íÒÁÒ¢ÒÂã¹·ŒÍ§µÅÒ´ ËÃ×Íà»š¹¢Í§·ÕèËÒ«×éÍä´ŒÂÒ¡ ÍÑ¹´Ñº 4 ÊÔ¹¤ŒÒÊÐÊÁ ·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð antique ËÃ×Í retro 
«Öè§ÍÒ¨à»š¹·Ñé§¢Í§à¡‹ÒÊÐÊÁ¨ÃÔ§æ  ËÃ×Í¢Í§¼ÅÔµàÅÕÂ¹áºº¢Í§à¡‹Ò áÅÐ.... ÍÑ¹´Ñº 5 ÊÔ¹¤ŒÒ·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡ÑºÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞµ‹Ò§æ àª‹¹ ¢Í§¢ÇÑÞ
ÊíÒËÃÑºÇÑ¹à¡Ô´ ÇÑ¹¤ÃºÃÍºáµ‹§§Ò¹ ÇÑ¹¢Öé¹»‚ãËÁ‹ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ ÇÒàÅ¹ä·¹� à»š¹µŒ¹

@@@@@



14 บางกอก ECONOMYVo
l. 

36

คลังบางกอก

 ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã Bangkok Metropolitan Administration à»š¹Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
ÃÙ»áºº¾ÔàÈÉ «Öè§·íÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃà¢µ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¾ÔàÈÉ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÃÐàºÕÂººÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¾.È. 2528 â´ÂÁÕÃÒÂä´ŒËÅÑ¡ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕ·ŒÍ§¶Ôè¹ã¹ÃÙ»áººµ‹Ò§æ ·Õè¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¨Ñ´à¡çºàÍ§ áÅÐÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºãËŒ
â´Âã¹»‚ 2558 ÁÕÃÒÂÃÑº¨ÃÔ§ 69,245,754,964.82 ºÒ· áÅÐµÑé§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÃÒÂÃÑº ã¹»‚ 2559 áÅÐ»‚ 2560 äÇŒ·Õè 70,000,000,000 ºÒ·  
áÅÐ 76,000,000,000 µÒÁÅíÒ´Ñº (¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560 ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹§º»ÃÐÁÒ³
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã) 
 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560 ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ãä´ŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕºíÒÃØ§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃÊíÒËÃÑº¹íéÒÁÑ¹Ï «Öè§à»š¹ÃÒÂä´Œ
»ÃÐàÀ·ãËÁ‹ â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¤ÇÒÁã¹º·ºÑÞÞÑµÔáË‹§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÃÐàºÕÂººÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¾.È. 2528 
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¡íÒË¹´á¼¹áÅÐ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍíÒ¹Ò¨ãËŒá¡‹Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¾.È. 2542 áÅÐ¢ŒÍºÑÞÞÑµÔ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã àÃ×èÍ§ ¡ÒÃà¡çºÀÒÉÕºíÒÃØ§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃÊíÒËÃÑº¹íéÒÁÑ¹àº¹«Ô¹áÅÐ¹íéÒÁÑ¹·Õè¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹ ¹íéÒÁÑ¹´Õà«ÅáÅÐ¹íéÒÁÑ¹
·Õè¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹ áÅÐ¡�Ò«»�âµÃàÅÕÂÁ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡ ¾.È. 2558 áÅÐÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§áÅÐä´ŒµÑé§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ
ÃÒÂÃÑºäÇŒ·Õè 300,000,000 ºÒ· 

ÃÒÂä Œ́ãËÁ‹·Õè¹‹Ò¨ÑºµÒÁÍ§
¢Í§ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
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¼Å¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕºíÒÃØ§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÊíÒËÃÑº¹íéÒÁÑ¹àº¹«Ô¹Ï
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560 (1 µ.¤. 59 - 31 ¡.¤. 60)

ÂÍ´¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕºíÒÃØ§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¹íéÒÁÑ¹àº¹«Ô¹Ï ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2560    à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 190,714,767.84 ºÒ· 
                            ¤Ô´à»š¹»ÃÔÁÒ³¹íéÒÁÑ¹ 3,814,295,356.80 ÅÔµÃ

ÁÍ§¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ äÁ‹âÅ¡ÊÇÂ ¡Ñº¡ÒÃãªŒ¹íéÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§
¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹á·¹¡ÒÃãªŒ¹íéÒÁÑ¹áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ�ä¿¿‡Ò à»š¹à§×èÍ¹ä¢

·Õè̈ Ð·íÒãËŒ¡ÒÃãªŒ¹íéÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§Å´Å§ áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§µ‹Ò§æ àËÅ‹Ò¹Õé
¨ÐäÁ‹ãª‹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§áººÎÇºÎÒº  áµ‹¤§µŒÍ§ãªŒàÇÅÒä»ÍÕ¡ËÅÒÂÊÔº»‚ à¹×èÍ§¨Ò¡
äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡Å¢Í§âÃ§§Ò¹·Ñé§¢¹Ò´àÅç¡áÅÐ¢¹Ò´ãËÞ‹ÁÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ä»áÅŒÇ
à»š¹ÁÙÅ¤‹ÒÁËÒÈÒÅ ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡Åã¹·ÕèâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ̈ Ðà»š¹¡ÒÃ
à¾ÔèÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾ÔèÁµŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

àÁ×èÍËÑ¹ÁÒÁÍ§´Ùã¹ÃÐºº¡ÒÃ¢¹Ê‹§ ÂÒ¹¾ÒË¹Ð·Ñé§·Ò§º¡ ·Ò§¹íéÒ¨íÒ¹Ç¹ÁËÒÈÒÅ
·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ÅŒÇ¹ãªŒµ‹Íà¹×èÍ§µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ÁÒÂÒÇ¹Ò¹ ·Ñé§Ã¶áµ‹ÅÐ¤Ñ¹ àÃ×Íáµ‹ÅÐÅíÒ 
ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ä Œ́ÁÒ¡¡Ç‹ÒÂÕèÊÔº»‚¢Öé¹ä» ¡ÒÃ·Õè̈ Ð¾ÅÔ¡½†ÒÁ×ÍãËŒ·Ñé§ËÁ´àÅÔ¡ãªŒ¢Í§à¡‹Ò·Õè
ÁÕÍÂÙ‹·Ñé§ËÁ´ áÅŒÇËÑ¹ÁÒãªŒÂÒ¹¾ÒË¹Ð¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò¨Ö§à»š¹àÃ×èÍ§·Õèà»š¹ä»äÁ‹ä´ŒÀÒÂã¹
ÃÐÂÐàÇÅÒÍÑ¹ÊÑé¹ 
 ·Ñé§¹Õé ̈ Ð¹íÒÁÒà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕºÒ§ÍÂ‹Ò§·Õè¾ÅÔ¡Ë¹ŒÒÁ×Í
à»š¹ËÅÑ§Á×Í àª‹¹ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§Á×Íà¤Ã×èÍ§ãªŒºÒ§ÍÂ‹Ò§ àª‹¹¡ÅŒÍ§´Ô¨ÔµÍÅäÁ‹ä´Œ
à¾ÃÒÐÁÕà§×èÍ¹ä¢µ‹Ò§¡Ñ¹ µÑÇÍÂ‹Ò§ àª‹¹ ¡ÅŒÍ§´Ô¨ÔµÍÅ¹Ñé¹ ¡ÅŒÍ§¶‹ÒÂÀÒ¾·Õèà»š¹¿�Å�ÁÁÒ
áµ‹à´ÔÁà»š¹ÍØ»¡Ã³�·ÕèäÁ‹ãª‹¢Í§¨íÒà»š¹ÊíÒËÃÑº¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹  áÅÐàÁ×èÍà»š¹¡ÅŒÍ§´Ô¨ÔµÍÅ
µŒ¹·Ø¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾Å´Å§ ́ ŒÇÂ¤ÇÒÁ·ÕèäÁ‹ãª‹ÍØ»¡Ã³�ÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ
äÁ‹̈ íÒà»š¹µŒÍ§ãªŒ¡Ñ¹·Ø¡¤¹áÅÐà»š¹àÊÁ×Í¹ÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ÊÔé¹à»Å×Í§ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¨Ò¡¡ÅŒÍ§¿�Å�Á
ÁÒà»š¹¡ÅŒÍ§´Ô̈ ÔµÍÅ¨Ö§à»š¹ä»ä Œ́§‹ÒÂáÅÐÃÇ´àÃçÇ µ‹Ò§¨Ò¡ Ã¶Â¹µ� ÁÍàµÍÃ�ä«¤� ·ÕèÁÕãªŒ
¡Ñ¹ÍÂÙ‹á·º·Ø¡¤ÃÑÇàÃ×Í¹ «Öè§ÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§ ¡ÒÃàÅÔ¡ãªŒÃ¶¤Ñ¹à¡‹ÒáÅŒÇà»ÅÕèÂ¹ä»ãªŒÂÒ¹¾ÒË¹Ð
·ÕèãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òá·¹ ¨Ðà»š¹ä´Œ¡çà¾ÕÂ§¡ÒÃ·Õè¨Ð«×éÍ¤Ñ¹ãËÁ‹ÁÒãªŒ·´á·¹¤Ñ¹à´ÔÁ·ÕèäÁ‹
ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä Œ́ÍÕ¡áÅŒÇ à¾ÃÒÐà»š¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·ÕèÇ‹Òµ‹ÍãËŒÃÒ¤Ò¹íéÒÁÑ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ ËÃ×Íá¾§
¡Ç‹Ò¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò áµ‹àÁ×èÍàÍÒÁÒà·ÕÂº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹ª‹Ç§ÍÕ¡ËÅÒÂ»‚·ÕèÂÑ§ãªŒÃ¶·Õè
ãªŒ¹íéÒÁÑ¹«Öè§ÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁ ¡ÒÃµŒÍ§àÊÕÂà§Ô¹¡ŒÍ¹ãËÞ‹à¾×èÍ«×éÍÃ¶¤Ñ¹ãËÁ‹ ¤§äÁ‹ãª‹µÃÃ¡Ð·Õè¤¹
·ÑèÇä»¨Ð¤Ô´àª‹¹¹Ñé¹

 ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨Ñ́ à¡çº µÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹¢ŒÍºÑÞÞÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã àÃ×èÍ§ ¡ÒÃà¡çºÀÒÉÕºíÒÃØ§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃÊíÒËÃÑº¹íéÒÁÑ¹àº¹«Ô¹áÅÐ
¹íéÒÁÑ¹·Õè¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹ ¹íéÒÁÑ¹´Õà«ÅáÅÐ¹íéÒÁÑ¹·Õè¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹áÅÐ¡�Ò«»�âµÃàÅÕÂÁ¨Ò¡Ê¶Ò¹¤ŒÒ»ÅÕ¡ ¾.È. 2558  ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊ¶Ò¹¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡
ã¹¾×é¹·Õè¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã à»š¹¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·ÕèªíÒÃÐÀÒÉÕ â´ÂÍÑµÃÒÀÒÉÕÍÂÙ‹·ÕèÅÔµÃÅÐ 5 ÊµÒ§¤� (¡Ã³Õ·Õè¨íÒË¹‹ÒÂà»š¹¡ÔâÅ¡ÃÑÁµŒÍ§á»Å§
Ë¹‹ÇÂÇÑ´à»š¹ÅÔµÃ «Öè§ÍÑµÃÒ¡ÒÃá»Å§ NGV = 0.98 ÅÔµÃ LPG = 1.852 ÅÔµÃ)
 àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃÂ×è¹áººáÅÐªíÒÃÐÀÒÉÕ â´ÂãªŒáººÂ×è¹áÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕºíÒÃØ§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃÊíÒËÃÑº¹íéÒÁÑ¹Ï (À¹.03) ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡à¾ÕÂ§áË‹§à´ÕÂÇãËŒÂ×è¹áºº¾ÃŒÍÁªíÒÃÐÀÒÉÕ ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ·ŒÍ§·Õè«Öè§Ê¶Ò¹¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡¹Ñé¹µÑé§ÍÂÙ‹ ËÒ¡ÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡
ËÅÒÂáË‹§ ãËŒÂ×è¹ ³ ¡Í§ÃÒÂä´Œ ÊíÒ¹Ñ¡¡ÒÃ¤ÅÑ§ ËÃ×ÍÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ·ŒÍ§·Õè·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ËÃ×ÍÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ·ÕèÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡
áË‹§ã´áË‹§Ë¹Öè§µÑé§ÍÂÙ‹  
 ·Ñé§¹Õé  ¼ÙŒàÊÕÂÀÒÉÕµŒÍ§Â×è¹áººáÅÐªíÒÃÐÀÒÉÕ¢Í§à´×Í¹·Õè¨íÒË¹‹ÒÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 15 ¢Í§à´×Í¹¶Ñ´ä»
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à»ÃÕÂºà·ÕÂº «×éÍÃ¶ãËÁ‹ Ã¶ä¿¿‡ÒË¹Öè§¤Ñ¹ ¡Ñº«×éÍÃ¶ãªŒ¹íéÒÁÑ¹Á×ÍÊÍ§ 
ÍÂ‹Ò§äÃ ¤ØŒÁ¤‹Ò¡Ç‹Ò¡Ñ¹ ?  
 ÁÕµÑÇÍÂ‹Ò§à»ÃÕÂºà·ÕÂº ÊíÒËÃÑº¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤¹ªÑé¹¡ÅÒ§ ËÃ×ÍµíèÒ¡Ç‹ÒªÑé¹¡ÅÒ§·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹¨ÐµŒÍ§ÁÕÃ¶äÇŒãªŒÊíÒËÃÑº¡ÒÃãªŒã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ â´ÂÊÁÁØµÔÇ‹Ò ãªŒÃ¶ä»«×éÍ
¡Ñº¢ŒÒÇ Ê‹§¢Í§ µÔ´µ‹Í§Ò¹ ÃÑºÊ‹§ÅÙ¡ä»âÃ§àÃÕÂ¹ à»š¹ÃÐÂÐ·Ò§ 50 ¡ÔâÅàÁµÃ µ‹ÍÇÑ¹ 
áÅÐà»š¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹µÅÍ´·Ø¡ÇÑ¹ã¹ÃÍºà´×Í¹
 Ã¶Â¹µ�àº¹«Ô¹Á×ÍÊÍ§¢¹Ò´ 1500-1600 «Õ«Õ. ·Õè»ÃÑº»ÃØ§ÊÀÒ¾à¤Ã×èÍ§Â¹µ�
ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾´Õ¾ÍãªŒ§Ò¹ä´Œ ¡Ñº¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ãã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã«Öè§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹àÃÔèÁÁÕ¤ÇÒÁ
¤Å‹Í§µÑÇÁÒ¡¢Öé¹áÅŒÇ¹Ñé¹ ÁÕÕÍÑµÃÒÊÔé¹à»Å×Í§¡ÒÃãªŒ¹íéÒÁÑ¹à©ÅÕèÂ 9-12 ¡ÔâÅàÁµÃµ‹ÍÅÔµÃ 
(ã¹·Õè¹Õéà©ÅÕèÂãËŒ·Õè 10 ¡ÔâÅàÁµÃ µ‹ÍÅÔµÃ)

   ÃÐÂÐ·Ò§ 50 ¡ÔâÅàÁµÃ ãªŒ¹íéÒÁÑ¹àº¹«Ô¹à©ÅÕèÂ 5 ÅÔµÃ µ‹ÍÇÑ¹
   ¹íéÒÁÑ¹àº¹«Ô¹ ª¹Ô´ á¡�«â«ÎÍÅ� 95 ÍÑµÃÒÅÔµÃÅÐ 26.65 ºÒ·  (ÃÒ¤Ò ³ à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á 2560)

   5 ÅÔµÃ x 26.65 ºÒ· x 365 ÇÑ¹ ( 1 »‚) = 48,636.25  ºÒ·

 ¨Ò¡¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¢ŒÒ§µŒ¹ ¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹ÒËÒ¡Ã¶¤Ñ¹¹ÕéÁÕ¡ÒÃ«‹ÍÁ ºíÒÃØ§´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ
ãËŒ¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹ä Œ́́ Õµ‹Íä»ÍÕ¡ 10 »‚ ̈ ÐÁÕ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ¢Í§¹íéÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ 486,360.25 ºÒ· 
 ã¹¢³Ð·Õè »̃¨¨ØºÑ¹Ã¶ä¿¿‡ÒÃØ‹¹ÊíÒËÃÑºàÃÔèÁãªŒ§Ò¹ ÃÒ¤ÒÍÂÙ‹·Õè 500,000-600,000 ºÒ· 
¢Öé¹ä» áÅÐ¨ÐÁÕÃÒ¤ÒÁÒ¡¡Ç‹Ò¹ÕéÊíÒËÃÑºÃ¶Â¹µ�ä¿¿‡Ò·ÕèÁÕÍÍ»ªÑè¹ÁÒ¡¢Öé¹áÅÐËÃÙËÃÒ
ÁÒ¡¡Ç‹Ò
 àÁ×èÍÁÍ§´ÙµÑÇàÅ¢áÅŒÇ ̈ ÐàËç¹Ç‹Òã¹ª‹Ç§àÇÅÒ 10 »‚ à·‹Ò¡Ñ¹ ¡ÒÃãªŒÃ¶¹íéÒÁÑ¹·ÕèÁÕ
ÍÂÙ‹áÅŒÇ ¡Ñº¡ÒÃ«×éÍÃ¶ãËÁ‹·Õèà»š¹Ã¶ä¿¿‡Ò áÁŒ̈ Ðà»š¹àÁḉ à§Ô¹·Õèã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹ áµ‹ã¹ÊÀÒ¾
¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤¹ªÑé¹¡ÅÒ§ËÃ×ÍªÑé¹Å‹Ò§ ¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡æ àª‹¹¹Õé
à»š¹àÃ×èÍ§ÂÒ¡ à¾ÃÒÐã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹¢Í§áµ‹ÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇµŒÍ§ÁÕ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ·Õè̈ íÒà»š¹Í×è¹æ ÍÕ¡
ÁÒ¡·Ñé§ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè¡ÒÃ·íÒÁÒËÒ¡Ô¹½„´à¤×Í§¨Ö§ÂÔè§à»š¹àÃ×èÍ§ÂÒ¡·Õè¨Ð«×éÍÃ¶¤Ñ¹ãËÁ‹ÃÒ¤Ò
¤ÃÖè§¤‹Í¹ÅŒÒ¹ÁÒãªŒ§Ò¹
 áÅÐàÁ×èÍÁÍ§ã¹µÃÃ¡Ð´ŒÒ¹¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ ËÒ¡»ÃÐà·È·ÕèÃíèÒÃÇÂ«Öè§¾ÂÒÂÒÁ
ÍÍ¡ÁÒµÃ¡ÒÃãËŒ»ÃÐà·È¢Í§µ¹ãªŒÃ¶ä¿¿‡ÒÁÒ¡¢Öé¹  áÅÐÅ´¨íÒ¹Ç¹Ã¶Â¹µ�¹íéÒÁÑ¹ä Œ̈́ ÃÔ§  
Ã¶Á×ÍÊÍ§àËÅ‹Ò¹Ñé¹¨Ð·ÐÅÑ¡ÁÒÂÑ§»ÃÐà·È·Õè»ÃÐªÒª¹ÁÕÃÒÂä Œ́¹ŒÍÂáµ‹µŒÍ§¡ÒÃÁÕÃ¶äÇŒ
ãªŒÊÍÂáÅÐ¡ÒÃ·íÒ¸ØÃ¡Ô̈  »ÃÐà·Èä·ÂÃÇÁ¶Ö§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¡ç̈ ÐÁÕÃ¶Á×ÍÊÍ§à¢ŒÒÁÒ
´ŒÇÂàª‹¹¡Ñ¹ «Öè§ÂÔè§à»š¹âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ð·íÒãËŒ¤¹«Öè§ÁÕÃÒÂä´Œ¹ŒÍÂÁÕâÍ¡ÒÊÁÕÃ¶à»š¹¢Í§
µ¹àÍ§ÁÒ¡¢Öé¹
 ´ŒÇÂàËµØ¹Õé äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÍ¡ÁÒã¹´ŒÒ¹ã´ ÂÒ¹¾ÒË¹Ð·ÕèãªŒ¹íéÒÁÑ¹ã¹
»ÃÐà·Èä·Â¨ÐÂÑ§¤§ÁÕãËŒàËç¹¡Ñ¹ÍÕ¡¹Ò¹ ÍÒ¨¹Ñºä»ä Œ́ÁÒ¡¡Ç‹Òª‹Ç§ÍÒÂØ¤¹àÅÂ·Õà´ÕÂÇ 
ÂÒ¡·Õè¨Ð¡ÅÒÂà»š¹ÇÑµ¶ØâºÃÒ³àËÁ×Í¹à¤Ã×èÍ§ãªŒäÁŒÊÍÂã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹Í×è¹æ àª‹¹ 
¡ÅŒÍ§¿�Å�Á à»š¹µŒ¹ 
 áÅÐ¼Å¨Ò¡¡ÒÃ¤§ÍÂÙ‹¹Õé ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ¹íéÒÁÑ¹¡ç¨ÐÂÑ§¤§·íÒ¡íÒäÃãËŒ¡Ñº¼ÙŒ¤ŒÒ ÃÇÁ·Ñé§ 
ÀÒÉÕ·Õè¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¨Ñ´à¡çºµÒÁ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃã¹§º»ÃÐÁÒ³»ÃÐ¨íÒ»‚¢Í§
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¡çàª×èÍä´Œá¹‹¹Í¹Ç‹Ò¨ÐÂÑ§¤§ÊÙ§µ‹Íà¹×èÍ§¢Öé¹ä»ã¹áµ‹ÅÐ»‚ÍÕ¡´ŒÇÂ
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Start-upSS
ภาษี
 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃàÃÔèÁµŒ¹¸ØÃ¡Ô¨

เปน·Õè·ÃÒº¡Ñ¹´ÕÇ‹Ò »˜¨¨ØºÑ¹ÃÑ°ºÒÅãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¼ÙŒ¤¹·íÒ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ ´Ñ§¨ÐàËç¹
ä´Œ¨Ò¡¹âÂºÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¸ØÃ¡Ô¨ Start-up äÁ‹Ç‹Ò¨Ð»š¹¸ØÃ¡Ô¨
á¢¹§äË¹·Ñé§·Õèà»š¹¸ØÃ¡Ô¨Ë¹‹ÇÂàÅç¡¨¹¶Ö§¢¹Ò´¡ÅÒ§ ¢¹Ò´ãËÞ‹ 
à¾×èÍª‹ÇÂ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÂØ¤ãËÁ‹ 

»ÃÐàÀ·¢Í§¸ØÃ¡Ô¨
ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
 

¡Ô¨¡ÒÃà¨ŒÒ¢Í§¤¹à´ÕÂÇ à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÅ§·Ø¹¤¹à´ÕÂÇ 
¢ ŒÍ´Õ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¹Õé¤×Í¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ËÃ×Í¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡·íÒä´ Œ§ ‹ÒÂ 
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨¤Å‹Í§µÑÇ ¡íÒäÃäÁ‹µŒÍ§áº‹§ãËŒã¤Ã áµ‹¶ŒÒ
¢Ò´·Ø¹à¨ ŒÒ¢Í§µ ŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºà¾ÕÂ§¤¹à´ÕÂÇ ·íÒãË ŒÁÕ
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊÙ§ 

ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞ à»š¹¡Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèÁÕºØ¤¤ÅµÑé§áµ‹ 2 ¤¹¢Öé¹ä»
ÁÒÃ‹ÇÁÅ§·Ø¹»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ «Öè§¼ÙŒ·ÕèÁÒÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨àÃÕÂ¡Ç‹Ò 
“ËØŒ¹Ê‹Ç¹” â´ÂËØŒ¹Ê‹Ç¹·Ø¡¤¹¨ÐµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍË¹Õé¢Í§
¡Ô¨¡ÒÃâ´ÂäÁ‹¨íÒ¡Ñ´¨íÒ¹Ç¹

 ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐàÀ·ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò¹Ñé¹ ËÒ¡¸ØÃ¡Ô¨
à¢ŒÒ¢‹ÒÂµŒÍ§¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ� ¨ÐµŒÍ§¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�
ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹¹ÑºµÑé§áµ‹àÃÔèÁà»�´¡Ô¨¡ÒÃ ¶ŒÒÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ÍÂÙ ‹ã¹à¢µ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÊÒÁÒÃ¶¨´ä´Œ·Õè½†ÒÂ»¡¤ÃÍ§ 
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ·ÕèÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑé§ÍÂÙ ‹ ËÃ×ÍÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
àÈÃÉ°¡Ô̈ ¡ÒÃ¤ÅÑ§ ÊíÒ¹Ñ¡¡ÒÃ¤ÅÑ§ ÈÒÅÒÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 1 
(àÊÒªÔ§ªŒÒ) ³ ¨Ø´ºÃÔ¡ÒÃ´‹Ç¹ÁËÒ¹¤Ã ¶ŒÒÍÂÙ‹µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´
ÊÒÁÒÃ¶¨´ä´Œ·Õè Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅËÃ×Íà·ÈºÒÅ

·ÕèÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑé§ÍÂÙ‹ â´Â¸ØÃ¡Ô¨·Õèà»š¹ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
ÁÕË¹ŒÒ·ÕèàÊÕÂ “ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò” «Öè§¨Ñ´·íÒºÑÞªÕ
ÀÒÂã¹¡Ô¨¡ÒÃ äÁ‹¨íÒà» š¹µŒÍ§¨Ñ´ãËŒÁÕ¼Ù ŒµÃÇ¨ÊÍººÑÞªÕ
¹ÔµÔºØ¤¤Å

¹ÔµÔºØ¤¤Å
 ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞ¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹¨íÒ¡Ñ´
à» š¹¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕºØ¤¤ÅµÑé §áµ ‹  2  ¤¹¢Öé¹ä»ÁÒÃ ‹ÇÁÅ§·Ø¹
»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¨ÐµŒÍ§¨´·ÐàºÕÂ¹¹ÔµÔºØ¤¤Å

 ºÃÔÉÑ·¨íÒ¡Ñ´ à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕºØ¤¤ÅµÑé§áµ‹ 3 ¤¹¢Öé¹ä» 
¹íÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÁÒÃ‹ÇÁÅ§·Ø¹ â´Âáº‹§¼Å¡íÒäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹µÒÁ
¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹·Õè¶×Í

 ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ´µÑé§¹ÔµÔºØ¤¤ÅÊÒÁÒÃ¶¨´ä´Œ·Õè¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò
¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� â´Â¸ØÃ¡Ô¨·Õèà»š¹¹ÔµÔºØ¤¤Å
ÁÕË¹ŒÒ·ÕèàÊÕÂ “ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å” ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹·Ò§
ºÑÞªÕáÅÐµŒÍ§¨Ñ´ãËŒÁÕ¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍºÃÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕ

»ÃÐàÀ·¢Í§ÀÒÉÕ
 ã¹¡ÒÃàÃÔèÁµŒ¹·íÒ¸ØÃ¡Ô¨¹Ñé¹ ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨Á×ÍãËÁ‹¨ÐµŒÍ§àÃÕÂ¹ÃÙŒ
áÅÐÇÒ§á¼¹ãËŒÃÑ´¡ØÁ¡‹Í¹àÃÔèÁÊµÒÃ�· ¤ÇÃÈÖ¡ÉÒ·íÒ¤ÇÒÁ
à¢ŒÒã¨ã¹àÃ×èÍ§¢Í§ÀÒÉÕ à¾ÃÒÐà»š¹Ë¹ŒÒ·ÕèµÒÁ¡®ËÁÒÂ·Õè¨Ð
µŒÍ§¨‹ÒÂÀÒÉÕãËŒÃÑ° à¾×èÍãËŒÃÑ°¹íÒà§Ô¹¹Ñé¹ÁÒ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·ÈáÅÐ
Ê‹§àÊÃÔÁ¸ØÃ¡Ô¨µ‹Íä» ´Ñ§¹Ñé¹ ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨Á×ÍãËÁ‹¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº
àÃ×èÍ§ÀÒÉÕàº×éÍ§µŒ¹äÇŒÇ‹ÒÁÕÀÒÉÕã´ºŒÒ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ

สาระภาษี



TAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAX1. ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
 ¤×Í¡ÒÃÂ×è¹áººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃà¾×èÍàÊÕÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÊíÒËÃÑº
ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò·ÕèÁÕà§Ô¹ä´Œ¾Ö§»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐàÀ··Õè 1-8 µÒÁ
»ÃÐÁÇÅÃÑÉ®Ò¡Ã â´ÂàÊÕÂã¹ÍÑµÃÒ¡ŒÒÇË¹ŒÒ â´ÂÂ×è¹áºº
áÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò À.§.´. 90 áÅÐ 
À.§.´. 91 Â×è¹ÀÒÂã¹à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á¶Ö§à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á¢Í§»‚¶Ñ´ä» 

2. ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å 
 ¤×ÍÀÒÉÕàÃÕÂ¡à¡çº¨Ò¡ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹¨íÒ¡Ñ´áÅÐºÃÔÉÑ·¨íÒ¡Ñ´
·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹µÒÁ»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂá¾ ‹§áÅÐ¾Ò³ÔªÂ �
áÅÐ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍ×è¹ «Öè§°Ò¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ð¤íÒ¹Ç³¨Ò¡ 
“¡íÒäÃÊØ·¸Ô” 

¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¤×Í 
 ¡íÒäÃÊØ·¸Ô x ÍÑµÃÒÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å 
 áµ‹¶ŒÒ¡Ô̈ ¡ÒÃÁÕ¼Å¢Ò´·Ø¹¡çäÁ‹µŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹ÔµÔºØ¤¤Å  
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÂ×è¹áººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÁÕ»‚ÅÐ 
2 ¤ÃÑé§ ¤×Í ÃÍº¤ÃÖè§»‚ (À.§.´. 51) ̈ Ò¡ “»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¡íÒäÃÊØ·¸Ô”  
â´Â¡Ô¨¡ÒÃ¨ÐµŒÍ§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¡íÒäÃÊØ·¸Ô·Ñé§»‚áµ‹àÊÕÂÀÒÉÕ
¤ÃÖè§Ë¹Öè§¨Ò¡»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¡íÒäÃÊØ·¸Ô·Ñé§»‚ µŒÍ§Â×è¹ÀÒÂã¹ 60 ÇÑ¹ 
¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ¢Í§ 6 à´×Í¹áÃ¡¢Í§ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ 
áÅÐÃÍºÊÔé¹»‚ (À.§.´. 50) à¾×èÍàÊÕÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¨Ò¡¡íÒäÃÊØ·¸Ô
·Ñé§»‚ËÑ¡´ŒÇÂ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¡íÒäÃÊØ·¸Ô µŒÍ§Â×è¹ÀÒÂã¹ 150 ÇÑ¹
¹Ñºáµ‹ÇÑ¹ÊÔé¹ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ

3. ÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õè¨‹ÒÂ 
 ¤×ÍÀÒÉÕ·Õè¶Ù¡ËÑ¡äÇŒ¡‹Í¹·Õè¨Ð¨‹ÒÂà§Ô¹ãËŒ¡Ñº¼ÙŒÃÑºà§Ô¹  â´Â·Õè
¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·ÕèËÑ¡ÀÒÉÕ ËÑ¡ ³ ·Õè¨‹ÒÂ¨ÐµŒÍ§ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹
¡ÒÃËÑ¡à§Ô¹¤×Í “Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨‹ÒÂ” áÅÐ
ÁÕË¹ŒÒ·Õè¹íÒÊ‹§à§Ô¹ÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õè¨‹ÒÂãËŒ¡Ñº¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã 
ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 7 ¢Í§à´×Í¹¶Ñ´ä»   

4. ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ ËÃ×Í VAT 
 à»š¹ÀÒÉÕ·Õèà¡çº¨Ò¡ÁÙÅ¤‹Ò·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹áµ‹ÅÐ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§
¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ à»š¹ÀÒÉÕ·Ò§ÍŒÍÁ·ÕèÊÒÁÒÃ¶
¼ÅÑ¡ÀÒÃÐÀÒÉÕä»ãËŒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¤¹ÊØ´·ŒÒÂä´Œ »˜¨¨ØºÑ¹ÍÑµÃÒÀÒÉÕ
ÁÙÅ¤ ‹Òà¾ÔèÁãª ŒÍÑµÃÒÃ ŒÍÂÅÐ 7 ¼Ù Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶
¨´·ÐàºÕÂ¹ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁä´Œ¶ŒÒ¡Ô¨¡ÒÃÁÕÃÒÂÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ
ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃà¡Ô¹ 1,800,000 ºÒ·/ »‚ ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁáÅŒÇà»š¹¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·ÕèÍÍ¡ãº¡íÒ¡Ñº
ÀÒÉÕàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃàÃÕÂ¡Ç‹Ò ÀÒÉÕ¢ÒÂ áÅÐ
àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃàÃÕÂ¡Ç‹Ò ÀÒÉÕ«×éÍ ¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ
ÁÙÅ¤ ‹Òà¾ÔèÁâ´Â¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¨Ò¡ÀÒÉÕ¢ÒÂËÑ¡´ ŒÇÂÀÒÉÕ«×éÍ 
¶ŒÒÀÒÉÕ¢ÒÂÁÒ¡¡Ç‹ÒÀÒÉÕ«×éÍµŒÍ§Â×è¹àÊÕÂÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ áµ‹¶ŒÒ
ÀÒÉÕ«×éÍÁÒ¡¡Ç‹ÒÀÒÉÕ¢ÒÂÊÒÁÒÃ¶¢Í¤×¹ÀÒÉÕä´ŒËÃ×Í¨Ðà¡çº
à»š¹à¤Ã´ÔµÀÒÉÕà¾×èÍ¹íÒä»ãªŒªíÒÃÐÀÒÉÕã¹à´×Í¹¶Ñ´ä»¡çä´Œ 
â´ÂÂ×è¹áºº À.¾. 30 ·Ø¡ÇÑ¹·Õè 15 ¢Í§à´×Í¹¶Ñ´ä»

 5. ÀÒÉÕ¸ØÃ¡Ô¨à©¾ÒÐ 
 à»š¹ÀÒÉÕ·ÕèàÃÕÂ¡à¡çº¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨ºÒ§»ÃÐàÀ· àª‹¹ ¡Ô¨¡ÒÃ
¸¹Ò¤ÒÃ ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ¡ÒÃÃÑº¨íÒ¹íÒ ÏÅÏ «Öè§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¨ÐµŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕâ´Â¤Ô´¨Ò¡ÃÒÂÃÑº¡‹Í¹ËÑ¡ÃÒÂ¨‹ÒÂã´æ ·Õèä´ŒÃÑº
à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Ù³´ŒÇÂÍÑµÃÒÀÒÉÕ·Õè¡íÒË¹´äÇŒ 
àª‹¹ ¡Ô̈ ¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃ¨ÐµŒÍ§àÊÕÂÀÒÉṎ Ò¡´Í¡àºÕéÂ ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 
¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ ã¹ÍÑµÃÒÀÒÉÕÃŒÍÂÅÐ 3 áÅÐµŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕ·ŒÍ§¶Ôè¹
ÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Í§¨íÒ¹Ç¹ÀÒÉÕ¸ØÃ¡Ô¨à©¾ÒÐ â´ÂÂ×è¹áºº
áÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕ¸ØÃ¡Ô¨à©¾ÒÐ áºº À.¸. 40 ÀÒÂã¹
ÇÑ¹·Õè 15 ¢Í§à´×Í¹¶Ñ´ä»
 6. ÍÒ¡ÃáÊµÁ»Š 
 à»š¹ÀÒÉÕµÒÁ»ÃÐÁÇÅÃÑÉ®Ò¡ÃÍÕ¡»ÃÐàÀ·Ë¹Öè§ áµ‹̈ ÐàÃÕÂ¡ 
à¡çºàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ·íÒµÃÒÊÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ 28 ÅÑ¡É³Ð µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ 
äÇŒã¹ºÑÞªÕÍÑµÃÒÍÒ¡ÃáÊµÁ»Š â´ÂãªŒ¡ÒÃ¢Ṍ ¦‹ÒáÊ´§¶Ö§¡ÒÃãªŒ 
áÊµÁ»Š´Ñ§¡Å‹ÒÇ «Öè§¼ÙŒ·Õè¨Ð¢Õ´¦‹Òä´ŒµŒÍ§à»š¹ä»µÒÁ¡íÒË¹´¢Í§
»ÃÐÁÇÅÃÑÉ®Ò¡Ã â´Â¤íÒÇ‹Ò “µÃÒÊÒÃ” µÒÁ»ÃÐÁÇÅÃÑÉ®Ò¡ÒÃ
ËÁÒÂ¶Ö§ àÍ¡ÊÒÃ·ÕèµŒÍ§àÊÕÂÍÒ¡ÃáÊµÁ»ŠµÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹
ºÑÞªÕÍÑµÃÒÍÒ¡ÃáÊµÁ»ŠËÃ×Í¨Ð¾Ù´§‹ÒÂæ ¡ç¤×Í “ÊÑÞÞÒ” àª‹¹
µÃÒÊÒÃ (ÊÑÞÞÒ) àª‹Ò·Õè¡ÑºâÃ§àÃ×Í¹ àª‹Ò«×éÍ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 
¨ŒÒ§·íÒ¢Í§ ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ ÏÅÏ
 7. ÀÒÉÕâÃ§àÃ×Í¹áÅÐ·Õè´Ô¹ 
 ¤×ÍÀÒÉÕ·Õè¨Ñ´à¡çº¨Ò¡âÃ§àÃ×Í¹·ÕèãËŒàª‹Òà¾×èÍãªŒ»ÃÐ¡Íº
¡Ô̈ ¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐãËŒ¼ÙŒÍ×è¹ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ àª‹¹ ÍÒ¤ÒÃ âÃ§àÃ×Í¹ ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ 
«Öè§à¨ŒÒ¢Í§¹íÒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ËÒ¼Å»ÃÐâÂª¹�µÍºá·¹ àª‹¹ ãËŒàª‹Ò 
ãªŒ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃ ËÃ×ÍãËŒ¼ÙŒÍ×è¹ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂËÃ×ÍãªŒ»ÃÐâÂª¹�äÁ‹Ç‹Ò
¨ÐÁÕ¤‹ÒµÍºá·¹ËÃ×ÍäÁ‹ à¨ŒÒ¢Í§¡ÃÃÁÊÔ·¸ÔìÁÕË¹ŒÒ·ÕèàÊÕÂÀÒÉÕ
¨Ò¡¤‹ÒÃÒÂ»‚¢Í§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ àª‹¹ ¶ŒÒ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¹Ñé¹ãËŒàª‹Ò ¤‹Òàª‹Ò
¶×Íà»š¹¤‹ÒÃÒÂ»‚ â´ÂÂ×è¹áººá¨Œ§ÃÒÂ¡ÒÃà¾×èÍàÊÕÂÀÒÉÕ
âÃ§àÃ×Í¹áÅÐ·Õè´Ô¹ (À.Ã.´. 2) ÀÒÂã¹à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�¢Í§·Ø¡»‚ 
 8. ÀÒÉÕ»‡ÒÂ 
 ¤×ÍÀÒÉÕ·Õè¨Ñ´à¡çº¨Ò¡»‡ÒÂ àª‹¹ »‡ÒÂ·ÕèáÊ´§ª×èÍËÃ×Í
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ·ÕèãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¤ŒÒ à¾×èÍËÒÃÒÂä´ŒäÁ‹Ç‹Ò¨ÐáÊ´§
äÇŒ·ÕèÇÑµ¶Øã´æ ´ŒÇÂ ÍÑ¡ÉÃ ÀÒ¾ ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ â´Âà¨ŒÒ¢Í§
»‡ÒÂµŒÍ§Â×è¹áººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕ»‡ÒÂ (À.».1) ÀÒÂã¹à´×Í¹
ÁÕ¹Ò¤Á¢Í§·Ø¡»‚
 9. ÀÒÉÕºíÒÃØ§·ŒÍ§·Õè 
 ¤×ÍÀÒÉÕ·Õè¨Ñ´à¡çº¨Ò¡·Õè´Ô¹·ÕèãªŒ»ÃÐâÂª¹�à¾×èÍ»ÅÙ¡ºŒÒ¹
ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ·íÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐ·Õè́ Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò«Öè§¤íÒ¹Ç³¨Ò¡ÃÒ¤Ò 
»Ò¹¡ÅÒ§·Õè´Ô¹ â´ÂÂ×è¹áººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè´Ô¹ (À.º.·.5) µ‹Í
à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹·Õè·Õè´Ô¹µÑé§ÍÂÙ‹à¾×èÍ¢Í»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÉÕÀÒÂã¹
à´×Í¹Á¡ÃÒ¤ÁáÅÐªíÒÃÐÀÒÉÕÀÒÂã¹à´×Í¹àÁÉÒÂ¹¢Í§·Ø¡»‚
 ·Ñé§¹Õé ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
à¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÉÕ·Õè¨Ñ´à¡çºâ´Â·ŒÍ§¶Ôè¹ (7-9) ä´Œ¨Ò¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ (¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ ‹ ¡·Á.) ËÃ×Íà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õèà¢µ
à·ÈºÒÅËÃ×ÍÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ·Õè¡Ô¨¡ÒÃµÑé§ÍÂÙ‹

TAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAX
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 µÅÒ´¹Ñ́  à»š¹¤íÒ·Õè¤¹ä·ÂÃÙŒ̈ Ñ¡¤ØŒ¹à¤Âà»š¹ÍÂ‹Ò§´ÕÁÒªŒÒ¹Ò¹ ¤íÒ¹Õé»ÃÐ¡Íº¢Öé¹¨Ò¡¤íÒÇ‹Ò
“µÅÒ´” «Öè§ËÁÒÂ¶Ö§ ·ÕèªØÁ¹ØÁà¾×èÍ«×éÍ¢ÒÂ¢Í§µ‹Ò§æ ¡Ñº¤íÒÇ‹Ò “¹Ñ́ ” «Öè§ËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃµ¡Å§¡Ñ¹
à¾×èÍ·íÒ¡ÒÃÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§µÒÁáµ‹¨Ð¡íÒË¹´ ¡ÒÃ¡íÒË¹´µ¡Å§Ç‹Ò¨Ð¾º»Ð¡Ñ¹ à»š¹µŒ¹
  “µÅÒ´¹Ñ´” ¨Ö§ËÁÒÂ¶Ö§ ·ÕèªØÁ¹ØÁà¾×èÍ«×éÍ¢ÒÂ¢Í§µ‹Ò§æ «Öè§ÁÔä´ŒµÑé§ÍÂÙ‹»ÃÐ¨íÒ
â´Â¨Ñ´ãËŒ ÁÕ¢Öé¹à©¾ÒÐã¹ÇÑ¹·Õè¡íÒË¹´à·‹Ò¹Ñé¹ àª‹¹ ·ÕèÅÒ¹Ç‹Ò§Ë¹ŒÒ»Ò¡«ÍÂ¨ÐÁÕµÅÒ´¹Ñ´
·Ø¡¤×¹ÇÑ¹àÊÒÃ� ËÃ×ÍµÅÒ´¹Ñ́ ÊÇ¹¨µØ̈ Ñ¡Ã¨ÐÁÕ¤¹¾ÅØ¡¾Å‹Ò¹ÁÒ¡à»š¹¾ÔàÈÉã¹ÇÑ¹àÊÒÃ� - ÍÒ·ÔµÂ�

 “ตลาดนดักลางคนื” เริม่ต้นจากการขายของในรปูแบบเปิดท้ายขายของ จนมกีารพ²ันา
เปลีย่นแปลงโดยการน�าเอาอาคารเก่า หรอืทีร่กร้างมาปรบัปรงุให้ด ูคลาสสคิ สร้างเอกลกัษณ์
หรือจุดเด่น ความสะอาด ความสะดวกสบาย ในเรื่องการเดินทางและที่จอดรถ เพื่อดึงดูด
ผูค้นเป็นทีน่ยิมของนกัช้อปรุน่ใหม่ ด้วยบรรยากาศอนัเยน็สบาย ไร้ซึง่แสงแดดและความร้อน
ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ คงท�าให้ใครหลายคนชอบที่จะมาเดินตลาดนัดกลางคืนไม่น้อย 
 ตลาดนดักลางคนืยงัให้กลิน่อายของความคกึคกัในยามราตรอีกีด้วย ไม่ว่าจะเป็นความ
คึกคักที่มาจากจ�านวนผู้คนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของหรือมาเดินเล่น จากพ่อค้าแม่ขาย หรือ
จากเสยีงเพลงของวงดนตรทีีม่าเปิดหมวก ซึง่บรรเลงกนัอย่างไพเราะและเบาสบายท่ามกลาง
บรรยากาศทีเ่ป็นใจ 
 ส�าหรบัสนิค้าทีข่ายในตลาดนดักลางคนืนัน้นอกจากสนิค้าทีส่ามารถเหน็กนัได้ทัว่ไปแล้ว
สนิค้าทีข่ายกนัส่วนใหญ่นัน้จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เ©พาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เน้นไปทาง
สไตล์วินเทจ หรืออะไรที่เป็นงาน½ีมือหรือแฮนด์เมดที่ใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
รวมไปถึงสินค้าที่เป็นของมือสองหรือของเก่าคลาสสิกคุณÀาพดีที่บ่งบอกสไตล์และรสนิยม 
บางตลาดมีการแบ่งเป็นโซน อาทิ เช่น โซนของกิน โซนฟังเพลง โซนถ่ายรูป และโซนช้อปปิ้ง
เป็นต้น ซึง่เจ้าของตลาดกลางคนืบางแห่งนัน้จะให้ความส�าคญักบัสนิค้าทีพ่่อค้าแม่ขาย
น�าเข้ามาขายเป็นพิเศษ 
 »˜¨¨ØºÑ¹µÅÒ´¹Ñ´¡ÅÒ§¤×¹ ¶×Íà»š¹Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊ¹ã¨ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡
´ŒÇÂ¤ÇÒÁ·Õèà»š¹ÊäµÅ�àÍÒ·�´ÍÃ�áÅÐà»š¹ª‹Ç§¡ÅÒ§¤×¹·íÒãËŒª‹ÇÂÊÃŒÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈãËŒµÅÒ´¹Ñ´
¹‹Òà·ÕèÂÇÂÔè§¢Öé¹ µÅÒ´¹Ñ́ áºº¹Õé̈ Ðà»š¹áËÅ‹§ÃÇÁÊÔ¹¤ŒÒá¿ªÑè¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡ ¶Ù¡ã¨ÇÑÂÃØ‹¹·íÒãËŒÂÔè§ÎÔµÎÍµ 
â´¹ã¨ÅÙ¡¤ŒÒ ....... àÃÒ¨Ö§ÃÇºÃÇÁµÅÒ´¹Ñ́ ¡ÅÒ§¤×¹ÂÍ´ÎÔµ 10 áË‹§ ´Ñ§¹Õé

On Trade

µÅÒ´¹Ñ´¡ÅÒ§¤×¹ÂÍ´ÎÔµ 2017
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ช่างชุ่ย
เป็นตลาดนัดที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ด้วยเอกลักษณ์ที่มีเครื่องบินล�าใหญ่โตจอดวางเป็นซิกเนเจอร์ 

ของตลาด มีการแบ่งเป็นโซนของกิน โซนฟังเพลง จิบกาแฟ ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันแบบจุใจ

วันและเวลาเปิดท�าการ : อังคาร - อาทิตย์ เวลา 16.00 - 23.00 น.

ที่อยู่ : ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

TALAD Neon
ตลาดนัดกลางคืนใจกลางเมืองย่านราชเทวีสุดชิค บรรยากาศเย็นสบายไม่แออัดยังมีุมมถ่ายรูป 

สวยๆ หลากหลายมมุ เอกลกัษณ์ตลาดนีอ้ยูท่ีร้่านขายอาหารหลายรปูแบบให้ลิม้ลองในบรรยากาศ

ท่ามกลางหลอดไฟนีออน 

วันและเวลาเปิดท�าการ : พุธ - อาทิตย์ เวลา 16.00 - 24.00 น.

ที่อยู่ : ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

The Knack Market 
ตลาดเดินเล่นชิวๆ แนวฮิปปี้ยามเย็น มีสินค้าของกินให้เลือกแบบครบครัน ทั้งของกินของใช้ 

เครื่องประดับน่ารักๆ เสื้อผ้าแนวๆ เป็นตลาดที่ออกแบบแนวยุค 70’s  

วันและเวลาเปิดท�าการ : เสาร์ - อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน เวลา 16.00 - 21.00 น.

ทีอ่ยู ่: โรงงานเดอะแจม ถนนเจรญินคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600

INDY Market
ก�าลังมาแรงในย่านดาวคะนอง เพราะนอกจากตลาดจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วยังมี 

ร้านอาหารอร่อยๆ มากมายให้เลือกทาน แถมด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เช็คอินกันอีกด้วย

วันและเวลาเปิดท�าการ : เปิดทุกวัน เวลา 16.00 - 24.00 น. 

ที่อยู่ : ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ตลาดนกฮูก (ตลาดนัดเลี่ยงเมืองนนท์)
ตลาดชานเมืองนนท์ มีร้านค้านับ 100 ร้านค้า ทั้งของกิน เครื่องส�าอาง เสื้อผ้า ครบครัน 

ให้เลือกสรรกลับบ้าน ที่เด่นที่สุดในตลาดนี้เป็นเรื่องอาหารการกินแบบฟู้ดทรัค ร้านนั่งชิว 

ที่เหล่าวัยรุ่นชอบไปเช็คอินเป็นประจ�า  

วันและเวลาเปิดท�าการ : จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 15.00 - 24.00 น. 

         ศุกร์ - อาทิตย์ เวลา 15.00 - 10.00 น. 

ที่อยู่ : 14/87 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง นนทบุรี 11000

ตะวันนาช้อปปิ้งปาร์ค
ตะวันนาช้อปปิ้งปาร์ค ชื่อนี้เอ่ยไปไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เป็นตลาดนัดเปิดท้ายรุ่นบุกเบิก ซึ่งรวบรวม

สนิค้าทกุอย่างเข้าไว้ด้วยกนัครบครนั ทัง้ของกนิ ของใช้ เสือ้ผ้า และอืน่ๆ อกีมากมาย เป็นตลาด

ที่จะเดินเล่นได้สบายๆ และขึ้นชื่อเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสบายกระเป๋า

วันและเวลาเปิดท�าการ : เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น.

ที่อยู่ : ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ชุมทางสยามยิปซี
ส�าหรบัใครทีม่ใีจรกัในความเก่าและคลาสสคิ พลาดไม่ได้กบัชมุทางสยามยปิซ ีซึง่เน้นไปทางของ

โบราณ เรโทร ที่มีอายุราวๆ 50 ปี หนุ่มๆ สาวๆ คนไหนที่มีใจรักในยุค 70-90’s ไม่ควรพลาด 

วันและเวลาเปิดท�าการ : อังคาร-อาทิตย์ เวลา 17.00 - 01.00 น.

ที่อยู่ : ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา 
ตลาดนัดย่านชานเมืองที่มีชื่อคุ้นหูกันว่า “ตลาดเลียบด่วน” เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ของตลาดนัด

กลางคืนของคนกรุง เป็นอีกหนึ่งตลาดทางเลือกของคนที่ไม่ชอบเข้าเมือง ครบครันทั้งของกิน 

เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน ทั้งร้านมือหนึ่งและมือสอง ที่สร้างความเพลิดเพลินในการเดิน 

ตลาดชิคๆ  

วนัและเวลาเปิดท�าการ : เปิดทกุวนั เวลา 17.00 - 02.00 น.

ที่อยู่ : ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

ตลาดนัดรถไฟรัชดา
บรรยากาศในตลาดมีหลายโซน แต่โซนที่เรียกลูกค้าได้ดีเป็นโซนร้านเครื่องดื่มเพราะบริเวณ 

หน้าร้านมีลานกว้างๆ มีวงดนตรีสดมาเล่นให้ฟังทุกวัน นอกจากนี้ยังมีร้านนั่งดื่ม สินค้าอย่างอื่น 

ก็มีให้เลือกครบครัน

วนัและเวลาเปิดท�าการ : เปิดทกุวนั เวลา 17.00 - 01.00 น.

ที่อยู่ : 99 ซอยรัชดาภิเษก 6 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ตลาดหัวมุมเกษตร-นวมินทร์ 
ตลาดนัดย่านถนนเรียบทางด่วนรามอินทรา ลานจอดรถกว้างขวาง มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้า

หลากหลาย มีร้านให้นั่งมีดนตรีสดให้ฟัง อากาศโปรดโปร่งไม่อึดอัด

วนัและเวลาเปิดท�าการ : พฤหสับด-ีอาทติย์ เวลา 17.00 - 24.00 น.

ที่อยู่ : 11 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 ตลาดนัดกลางคืน นอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานหรือวันหยุด  

แต่หากอกีมมุมองหนึง่ กถ็อืเป็นแหล่งสร้างอาชพี สร้างรายได้ ส�าหรบัผูค้้ามอืใหม่ในการเริม่ต้น

ธุรกิจส่วนตัว วัยรุ่น วัยเริ่มท�างานเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลัก สินค้าที่มีความน่ารัก ทันสมัย มีรูปแบบ 

ที่อิงกับดาราเกาหลี ญี่ปุ ่น ทั้งเครื่องประดับ แฟชั่น อาหาร เครื่องดื่ม และที่ส�าคัญ 

ราคาต้องไม่สูง เพื่อให้ตรงกับก�าลังซื้อของพวกเขา จึงอยากฝากตลาดนัดกลางคืนสุดฮิต  

แห่งปี 2017 ทั้ง 10 แห่ง มาน�าเสนอเพื่อเป็นแหล่งท�ามาหากิน ที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิด 

แรงกระตุ้นในการประกอบอาชีพในยุค Thailand 4.0
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 MRT Orange Line à»š¹ÃÐºº
Ã¶ä¿¿‡Ò¢¹Ò´Ë¹Ñ¡ (Heavy Rail Transit)  
àÊŒ¹·Ò§ãµŒ́ Ô¹·Ñé§ËÁ´à»š¹ÍØâÁ§¤�¤Ù‹ Â¡àÇŒ¹
ª‹Ç§·ÕèÁÕà¹×éÍ·Õè̈ íÒ¡Ñ́ áÅÐÁÕ»ÃÐªÒª¹ÍÒÈÑÂ
ÍÂÙ‹Ë¹Òá¹‹¹¨Ðà»š¹ÍØâÁ§¤�à´ÕèÂÇ â´ÂÁÕ
¢¹Ò´ÃÒ§ 1.435 àÁµÃ «Öè§à»š¹ Standard
Guage µÑÇÃ¶à»š¹Ã¶»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ ãªŒä¿¿‡Ò
¡ÃÐáÊµÃ§ 750 âÇÅµ� »‡Í¹ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹ 
ãªŒÃÐºº¡ÒÃà´Ô¹Ã¶´ŒÇÂÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔ
¨Ò¡ÈÙ¹Â�¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà´Ô¹Ã¶ áÅÐãªŒÃÐºº
à¡çº¤‹Òâ´ÂÊÒÃÍÑµâ¹ÁÑµÔ  µÑÇÃ¶â´ÂÊÒÃÁÕ
¢¹Ò´¡ÇŒÒ§ 3.2 àÁµÃ ÂÒÇ 20-24 àÁµÃ
ÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 3.7 àÁµÃ ¤ÇÒÁ¨Ø 320 ¤¹µ‹Í¤Ñ¹
à´Ô¹Ã¶ 3 - 6 ¤Ñ¹µ‹Í¢ºÇ¹ ÃÍ§ÃÑº¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ
ä´Œ 50,000 ¤¹µ‹ÍªÑèÇâÁ§µ‹Í·ÔÈ·Ò§

àª×èÍÁâÂ§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
½˜›§µÐÇÑ¹ÍÍ¡áÅÐµÐÇÑ¹µ¡ 
ÊÙ‹ã¨¡ÅÒ§àÁ×Í§ ´ŒÇÂ 29 Ê¶Ò¹Õã¡ÅŒºŒÒ¹   
 àÊŒ¹·Ò§¢Í§ÃÐººÃ¶ä¿¿‡ÒÊÕÊŒÁà»š¹
àÊŒ¹·Ò§ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹¢¹Ò´ãËÞ‹
ã¹à¢µàÁ×Í§ µÒÁá¹ÇµÐÇÑ¹ÍÍ¡ - µÐÇÑ¹µ¡
¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃáÅÐ»ÃÔÁ³±Å µÒÁ
á¹ÇàÊŒ¹·Ò§ª‹Ç§µÅÔè§ªÑ¹ - ÁÕ¹ºØÃÕ â´ÂÁÕ
¨Ǿ àÃÔèÁµŒ¹·ÕèÊ¶Ò¹ÕµÅÔè§ªÑ¹ ̈ Ò¡¹Ñé¹ÇÔè§ä»µÒÁ
á¹Çà¢µÃ¶ä¿ÊÒÂºÒ§¡Í¡¹ŒÍÂ  ¼‹Ò¹
âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª ÅÍ´ãµŒáÁ‹¹íéÒà Œ̈Ò¾ÃÐÂÒ

ºÃÔàÇ³àªÔ§ÊÐ¾Ò¹¾ÃÐ»�›¹à¡ÅŒÒ ¼‹Ò¹ãµŒ¶¹¹
ÃÒª´íÒà¹Ô¹ áÅŒÇàºÕèÂ§ãªŒá¹Ç¶¹¹ËÅÒ¹ËÅÇ§
¼‹Ò¹ÂÁÃÒª áÅŒÇà¢ŒÒÊÙ‹á¹Ç¶¹¹à¾ªÃºØÃÕ
àÅÕéÂÇà¢ŒÒ¶¹¹ÃÒª»ÃÒÃÀ¶Ö§´Ô¹á´§ áÅŒÇàÅÕéÂÇ
ä»µÒÁ¶¹¹ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔµ ¼‹Ò¹ÈÒÅÒÇ‹Ò¡ÒÃ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 2 (´Ô¹á´§) àÅÕéÂÇ¢ÇÒä»
àª×èÍÁµ‹Í¡Ñºâ¤Ã§¡ÒÃÃ¶ä¿¿‡ÒÁËÒ¹¤Ã
ÊÒÂà©ÅÔÁÃÑªÁ§¤Å ·ÕèÊ¶Ò¹ÕÈÙ¹Â�ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
áË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅŒÇàºÕèÂ§à¢ŒÒá¹Ç¶¹¹
¾ÃÐÃÒÁ 9 µÑ´¼‹Ò¹¶¹¹»ÃÐ´ÔÉ°�Á¹Ù¸ÃÃÁ 
àÅÕéÂÇ«ŒÒÂà¢ŒÒ¶¹¹ÃÒÁ¤íÒáË§¼‹Ò¹áÂ¡
ÅíÒÊÒÅÕ µÑ́ ¼‹Ò¹¶¹¹¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡  ÊÔé¹ÊØ´
·Õè¨Ø´µÑ´¡Ñº¶¹¹ÊØÇÔ¹·Ç§È�ºÃÔàÇ³ÁÕ¹ºØÃÕ 
ÁÕÃÐÂÐ·Ò§ ÃÇÁ 38.7 ¡ÔâÅàÁµÃ 
 Ã¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ÇÔè§ãµŒ´Ô¹ 
29.5 ¡ÔâÅàÁµÃ áÅÐà»š¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§Â¡ÃÐ´Ñº 
9.2 ¡ÔâÅàÁµÃ ÁÕÊ¶Ò¹Õ 29 Ê¶Ò¹Õ (Ê¶Ò¹ÕãµŒ́ Ô¹ 
22 Ê¶Ò¹Õ Ê¶Ò¹ÕÂ¡ÃÐ´Ñº 7 Ê¶Ò¹Õ) ÁÕ¡ÒÃ
ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹ÃÐºº¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã
µÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã “ Í̈́ áÅŒÇ̈ Ã ” 
â´ÂÁÕÍÒ¤ÒÃ¨Í´áÅŒÇ¨Ã 2 áË‹§ ¤×Í ÍÒ¤ÒÃ
¨Í´Ã¶Ê¶Ò¹ÕºŒÒ¹ÁŒÒ à»š¹ÍÒ¤ÒÃ 10 ªÑé¹ 
¨Í´Ã¶Â¹µ�ä´Œ»ÃÐÁÒ³ 1,200 ¤Ñ¹ áÅÐ 
ÍÒ¤ÒÃ¨Í´Ã¶Ê¶Ò¹ÕÁÕ¹ºØÃÕ à»š¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
Ã¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕªÁ¾Ù «Öè§à»š¹Ê¶Ò¹Õàª×èÍÁµ‹Í
Ã¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕªÁ¾Ù¡ÑºÊÒÂÊÕÊŒÁ à»š¹ÍÒ¤ÒÃ 
10 ªÑé¹ ̈ Í´Ã¶Â¹µ�ä´Œ»ÃÐÁÒ³ 3,000 ¤Ñ¹ 

Ã¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ á¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¨ÃÔÞàµÔºâµ¸ØÃ¡Ô¨ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�

Ã¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ (MRT Orange Line) 
«Öè§àÃÔèÁµŒ¹¨Ò¡ªÒ¹àÁ×Í§½˜›§¸¹ºØÃÕ ·ÕèÍÂÙ‹´ŒÒ¹
µÐÇÑ¹µ¡ áÅÐ Ê¶Ò¹Õ»ÅÒÂ·Ò§·ÕèÁÕ¹ºØÃÕ 
ªÒ¹àÁ×Í§½̃›§µÐÇÑ¹ÍÍ¡¹Ñé¹ à»š¹ÃÐºº¢¹Ê‹§
ÁÇÅª¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡ ÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº
¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃä´Œ¶Ö§ 50,000 ¤¹µ‹ÍªÑèÇâÁ§
µ‹Í·ÔÈ·Ò§ «Öè§¹Í¡¨Ò¡¨ÐÂ‹¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅŒÇ ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§
àª×èÍÁµ‹Íä»ÂÑ§¾×é¹·ÕèÍ×è¹æ ¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
ä Œ́ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ Œ́ÇÂ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº
ÃÐºº¡ÒÃ¨ÃÒ¨ÃáÅÐÃÐºº¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹
·ÕèÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁ

 ·Ñé§¹Õé ÁÕ¡ÒÃ¤Ò´ËÁÒÂ¡Ñ¹Ç‹ÒµÅÍ´
á¹ÇàÊŒ¹·Ò§¢Í§ÃÐººÃ¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ
¨Ðà»š¹¡ÒÃ¡ÃÐµØ Œ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁà¨ÃÔÞàµÔºâµãËŒ¡Ñº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
à» š¹ÍÂ ‹Ò§ÁÒ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡·Ø¡Ê¶Ò¹Õ
Å ŒÇ¹µÑé §ÍÂÙ ‹º¹¾×é¹·Õè ·Õè ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ 
·Ñé§Â‹Ò¹ªØÁª¹ ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ 
áÅÐÂ‹Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ â´Âà©¾ÒÐºÃÔàÇ³·Õè
ÍÂÙ ‹ã¡ÅŒ¡ÑºÊ¶Ò¹ÕÃ¶ä¿¿‡Ò¨Ð·íÒãËŒ¸ØÃ¡Ô¨
´ŒÒ¹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�¢ÂÒÂµÑÇ «Öè§¨ÐÁÕ¼Å
µ‹Íà¹×èÍ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ÀÒ¤Í×è¹æ µÒÁÁÒ´ŒÇÂ
â´ÂÁÕ¾×é¹·Õè·Õèâ´´à´‹¹¹‹ÒÊ¹ã¨ ÍÒ·Ô àª‹¹ 

 ã¹·ÕèÊØ´¡ç¶Ö§àÇÅÒ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§Ã¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ¨ÃÔ§æ àÊÕÂ·Õ ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèàÊŒ¹·Ò§Ã¶ä¿¿‡ÒàÊŒ¹¹Õé
¶Ù¡¡íÒË¹´ÇÒ§á¼¹ÁÒà»š¹àÇÅÒËÅÒÂ»‚ ¼‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹á¹ÇàÊŒ¹·Ò§áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µ‹Ò§æ 
ËÅÒÂÃÑ°ºÒÅ «Öè§¤ÇÒÁªÑ´à¨¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¹Õé¤×Íä´Œ·íÒ¡ÒÃàºÕèÂ§¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ãà¾×èÍ¡‹ÍÊÃŒÒ§àÊÒà¢çÁ
·´ÊÍºàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2560 ºÃÔàÇ³à¡ÒÐ¡ÅÒ§¶¹¹ÃÒÁ¤íÒáË§à¾×èÍ¡‹ÍÊÃŒÒ§·Ò§ÇÔè§
Ã¶ä¿¿‡ÒÂ¡ÃÐ´Ñº¨íÒ¹Ç¹ 2 ¨Ø´ ¤×Í ¨Ø´·Õè 1 ºÃÔàÇ³¤ÅÍ§ÊÐ¾Ò¹ÊÙ§ ¶Ö§ «ÍÂÃÒÁ¤íÒáË§ 139 
ÃÐÂÐ·Ò§»ÃÐÁÒ³ 300 àÁµÃáÅÐ¨Ø´·Õè 2 ºÃÔàÇ³«ÍÂÃÒÁ¤íÒáË§ 193 ¶Ö§ «ÍÂÃÒÁ¤íÒáË§ 
199 ÃÐÂÐ·Ò§ »ÃÐÁÒ³ 300 àÁµÃ «Öè§¤Ò´Ç‹Ò¨Ðà»�´ãËŒºÃÔ¡ÒÃä´Œã¹»‚ 2566 ÊíÒËÃÑº
ª‹Ç§ÈÙ¹Â�ÇÑ²¹¸ÃÃÁ - ÁÕ¹ºØÃÕ áÅÐã¹»‚ 2567 ª‹Ç§µÅÔè§ªÑ¹ - ÈÙ¹Â�ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

Progress Project

“ MRT ORANGE LINE ”
â¤Ã§¡ÒÃÃ¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ  
Metropolitan Rapid Transit Orange Line
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Ê¶Ò¹ÕÈÙ¹Â�ÇÑ²¹¸ÃÃÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 
«Öè§ÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¡ÑºÂ‹Ò¹¶¹¹ÃÑª´Ò ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ
à» š¹Â ‹Ò¹¸ØÃ¡Ô¨áË‹§ãËÁ‹¢Í§¡ÃØ§à·¾Ï 
ÁÒã¹ÃÐÂÐàÇÅÒË¹Öè§áÅŒÇ ¡ÒÃà¡Ô´¢Öé¹
¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÃ¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ áÅÐ Ê¶Ò¹Õ
ÈÙ¹Â�ÇÑ²¹¸ÃÃÁÏ ¨Ðà»š¹µÑÇàÃ‹§ãËŒà¡Ô´¡ÒÃ
¢ÂÒÂµÑÇàªÔ§¸ØÃ¡Ô¨´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§¸ØÃ¡Ô¨
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� à¾ÃÒÐÊÒÁÒÃ¶àª×èÍÁµ‹Í
ä»ÂÑ§ºÃÔàÇ³ã¨¡ÅÒ§àÁ×Í§áÅÐ¾×é¹·Õèµ‹Ò§æ 
¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ãä´Œâ´Â§‹ÒÂ ´Ñª¹Õ·Õè 
ªÕéªÑ´¢Í§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¹Õé ¤×Í ¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂ
·Õè´Ô¹à»Å‹Òã¹»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕÃÒ¤Ò»ÃÐàÁÔ¹·Õè´Ô¹
ºÃÔàÇ³ÃÍººÑÞªÕ 2559 - 2562 ¢Í§¡ÃÁ
¸¹ÒÃÑ¡É� »ÃÐÁÒ³ 350,000 - 450,000 ºÒ· 
µ‹ÍµÒÃÒ§ÇÒ áÅÐ¨Ðà¾ÔèÁÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§ÁÒ¡
àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹à»š¹ÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§µ‹Ò§æ 
àª‹¹ ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ áÅÐ 
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ã¹·ÕèÍ×è¹æ àª‹¹ ¾×é¹·Õè
ã¡ÅŒà¤ÕÂ§Ê¶Ò¹Õ»ÃÐ´ÔÉ°�Á¹Ù¸ÃÃÁ ¡ç¨ÐÁÕ
ÅÑ¡É³Ðàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¾×é¹·ÕèÂ‹Ò¹â´ÂÃÍº¢Í§
Ê¶Ò¹ÕÈÙ¹Â�ÇÑ²¹¸ÃÃÁÏ

 áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ »ÃÐà´ç¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊǾ  
¢Í§¡ÒÃà¡Ố Ã¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ (MRT Orange Line) 
¨Ðà»š¹¡ÒÃ¾ÅÔ¡ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒ¤¹ã¹¾×é¹·Õè
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃáÅÐ»ÃÔÁ³±ÅÍÂ‹Ò§àËç¹ä Œ́ªÑ́ à¨¹
àÁ×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÕéáÅŒÇàÊÃç¨áÅÐàª×èÍÁµ‹Í¡ÑºÃÐºº
¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁáÅÐ¡‹ÍÊÃŒÒ§¢Öé¹ãËÁ‹ 
¨Ð·íÒãËŒ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊÑÞ¨Ãã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹
ä»ÂÑ§¾×é¹·Õèµ‹Ò§æ ·Ø¡¾×é¹·Õèã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
ÊÐ´Ç¡ÊºÒÂ ÃÇ´àÃçÇáÅÐ»ÃÐËÂÑ´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
ÍÑ¹¨Ðà»š¹¼Åµ‹Íà¹×èÍ§ä»ÂÑ§´ŒÒ¹Í×è¹æ àª‹¹
Å´ÁÅÀÒÇÐà»š¹¾ÔÉ¢Í§ÍÒ¡ÒÈ·Õèà¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃÅ´ÍÑµÃÒ¡ÒÃãªŒ¹íéÒÁÑ¹¢Í§ÂÒ¹¾ÒË¹Ð
µ‹Ò§æ â´ÂËÑ¹ÁÒãªŒºÃÔ¡ÒÃÃ¶ä¿¿‡ÒáÅÐ
ÃÐºº¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹á·¹

29 Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿¿‡ÒÊÒÂÊÕÊŒÁ
 1. สถานีตลิ่งชัน ตั้งอยูใตสถานีรถไฟตลิ่งชัน    

 2. สถานีบางขุนนนท ตั้งอยูใตถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ

 3. สถานีศิริราช ตั้งอยูใตสะพานอรุณอัมรินทร บริเวณใกลโรงพยาบาลศิริราช 

 4. สถานีสนามหลวง ตั้งอยูใตถนนราชินี บริเวณดานหนาโรงละครแหงชาติ

 5. สถานีอนุสาวรียประชาธิปไตย ตั้งอยูใตถนนราชดําเนินกลาง บริเวณดานหนาลานพลับพลา

  มหาเจษฎาบดินทร

 6. สถานีหลานหลวง ตั้งอยูใตถนนหลานหลวง บริเวณแยกหลานหลวงถึงสามแยกถนนพะเนียง

 7. สถานียมราช ตั้งอยูใตถนนหลานหลวง บริเวณดานหนาบานมนังคศิลา 

 8. สถานีราชเทวี ตั้งอยูใตถนนเพชรบุรี บริเวณซอยเพชรบุรี 3 - 7

 9. สถานีประตูนํ้า ตั้งอยูใตถนนเพชรบุรี บริเวณดานหนาหางพันธุทิพยพลาซา 

 10. สถานีราชปรารภ ตั้งอยูใตถนนราชปรารภระหวางซอยหมอเหล็งถึงปากซอยรางนํ้า

 11. สถานีดินแดง ตั้งอยูริมถนนวิภาวดีรังสิต ฝงขาเขา ใตสวนปาวิภาวดีบริเวณดานหนา

  ศาลาวาการ กทม. 2 (ดินแดง)

 12. สถานีประชาสงเคราะห ตั้งอยูใตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาดรุณพิทยา

  (ปจจุบันปดดําเนินการแลว)

 13. สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ตั้งอยูใกลถนนรัชดาภิเษก บริเวณดานหนาหางเอสพลานาด  

  รัชดาภิเษก

 14. สถานี รฟม. ตั้งอยูใตพื้นที่ของ รฟม. บริเวณประตู 1 ถนนพระราม 9 

 15. สถานีวัดพระราม 9 ตั้งอยูใตถนนพระราม 9 หนาปากซอยเขาวัดพระรามเกากาญจนาภิเษก

 16. สถานีรามคําแหง 12 ตั้งอยูใตถนนรามคําแหงบริเวณหนาเดอะมอลลสาขารามคําแหง

 17. สถานี ม.รามคําแหง ตั้งอยูใตถนนรามคําแหงบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง

 18. สถานีราชมังคลา ตั้งอยูใตถนนรามคําแหงบริเวณดานหนาสนามกีฬาหัวหมาก (ราชมังคลา)

 19. สถานีหัวหมาก ตั้งอยูใตถนนรามคําแหงบริเวณดานหนาโรงพยาบาลรามคําแหง

 20. สถานีลําสาลี ตั้งอยูใตถนนรามคําแหงบริเวณดานใตแยกลําสาลี  

 21. สถานีศรีบูรพา ตั้งอยูใตถนนรามคําแหง ดานหนาบิ๊กซีเอ็กซตรา สุขาภิบาล 3

 22. สถานีบานมา ตั้งอยูใตถนนรามคําแหง ระหวางซอยรามคําแหง 92-94 (มีอาคารจอดแลวจร)

 23. สถานีสัมมากร ตั้งอยูบนถนนรามคําแหง บริเวณใกลหมูบานสัมมากร

 24. สถานีนอมเกลา ตั้งอยูบนถนนรามคําแหง บริเวณดานหนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

 25. สถานีราษฎรพัฒนา ตั้งอยูบนถนนรามคําแหง บริเวณดานหนาสํานักงานใหญบริษัทมิสทีน

 26. สถานีวัดบางเพ็ง ตั้งอยูบนถนนรามคําแหง บริเวณดานหนาทางเขาวัดบางเพ็งใต

 27. สถานีเคหะราม ตั้งอยูบนถนนรามคําแหง บริเวณดานหนาปากซอยรามคําแหง 184 

  ใกลเคหะรามคําแหง

 28. สถานีมีนบุรี ตั้งอยูริมถนนรามคําแหงดานทิศใต บริเวณสะพานขามคลองสองตนนุน 

  (มีอาคารจอดแลวจร)

 29. สถานีสุวินทวงศ ตั้งอยูริมถนนรามคําแหงดานทิศใต บริเวณใกลทางแยกสุวินทวงศ

หมายเหตุ : ชื่อและตําแหนงสถานีรถไฟฟาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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