
ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ท่ี  ป.  3/2546

เรือ่ง  โครงสรางและการจัดหนวยงาน  อํ านาจหนาท่ี  วิธีการด ําเนินงาน
และสถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

----------------------

ตามท่ีไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 กํ าหนดโครงสราง อํ านาจ และหนาท่ีใหม ของสํ านักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
ทีจ่ะใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดํ าเนินการตางๆ ของทางราชการ  ในอันที่จะ
สงเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหมั่นคงยิ่งขึ้น ส ํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   
จึงยกเลิกประกาศ ท่ี ป.7/2541 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2541  เรื่อง  โครงสรางและการจัดหนวยงาน
อ ํานาจหนาท่ี วิธีการด ําเนินงาน  และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของส ํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน  และออกประกาศโครงสรางและการจดัหนวยงาน  อ ํานาจหนาท่ี   วิธีการ
ด ําเนนิงาน  และสถานท่ีตดิตอเพ่ือขอรบัขอมูลขาวสารของส ํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน
ใหมดงัตอไปนี้

ขอ   1. คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธาน
กรรมการ รฐัมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ อกีไมเกิน
สิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการกับเลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เปนกรรมการและเลขานกุาร และนายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินหาคนเปนที่
ปรึกษาได

ขอ   2.  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  มีอ ํานาจและหนาที่โดยสรุป  ดังตอไปนี้
2.1! แตงตัง้คณะอนุกรรมการ  หรือมอบอํ านาจใหสํ านักงานกระทํ าการแทน

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
2.2! ก ําหนดประเภท   ขนาดของกจิการ   และเง่ือนไขในการใหการสงเสรมิ

การลงทุน รวมถงึการงดใหการสงเสรมิการลงทุนแกกจิการท่ีหมดความ
จํ าเปนท่ีจะตองใหการสงเสรมิตอไป

2.3! ก ําหนดสทิธิและประโยชน  การใหหลักประกนั  และคุมครองกิจการของ
ผูไดรบัการสงเสริม   และเพิกถอนสิทธิและประโยชน
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ขอ  3. ส ํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  มีภารกิจในการสงเสริมใหเกิดการ
ลงทุนในกจิการท่ีเปนประโยชนตอประเทศ โดยการใหสิทธิประโยชนในการลงทุน การเสริมสราง
ปจจัยเกือ้หนุนตอการลงทุน และการบรกิารลงทุน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจ
และสงัคมโดยรวมของประเทศ   โดยมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้

3.1! ด ําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุน
3.2! ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ  

ลงทุนหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
3.3! ด ําเนนิการโฆษณาเผยแพรบรรยากาศการลงทุน และการชักจูงใหมีการ

ลงทุนในกจิการท่ีสํ าคัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ความม่ันคงของประเทศ

3.4! จดัใหมีศูนยบริการลงทุนสํ าหรับผูสนใจลงทุนและผูลงทุน  ในการจัดให
ไดมาซึง่การอนญุาตและการใหใชบรกิารตางๆ ท่ีเกีย่วกบัการลงทุน  ซึง่
รวมถึงการอํ านวยความสะดวกและใหความชวยเหลือแกผูสนใจลงทุน   
ในการเตรยีมโครงการลงทุน  การหาผูรวมลงทุน  และด ําเนนิการตาม
โครงการลงทุน  ศกึษาลูทางในการลงทุน และวางแผนสงเสรมิการลงทุน
รวมท้ังประสานการแกไขปญหานักลงทุน

3.5! วิเคราะหโครงการการขอรบัการสงเสรมิการลงทุน ตรวจสอบ และควบคุม
ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการท่ีไดรบัการสงเสรมิการลงทุน

3.6! ศกึษา  คนควาหาลูทางในการลงทุน  จัดทํ ารายงานความเหมาะสมของ
การลงทุนและวางแผนสงเสริมการลงทุน

3.7! ศกึษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในราชอาณาจักร
3.8! ปฏิบตักิารอืน่ใดตามท่ีกฎหมายก ําหนดใหเปนอ ํานาจหนาท่ีของสํ านักงาน  

หรอืตามท่ีกระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย
ขอ 4. ส ํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน มีโครงสรางและจัดหนวยงานภายใน

ดงัตอไปนี้
4.1! ส ํานักงานเลขานุการกรม
4.2! กองการตลาดเพ่ือการลงทุน
4.3! กองการตางประเทศ
4.4! กองบริหารงานสิทธิและประโยชน  1
4.5! กองบริหารงานสิทธิและประโยชน  2
4.6! กองบริหารงานสิทธิและประโยชน  3
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4.7! กองบริหารงานสิทธิและประโยชน  4
4.8! กองบริหารงานสิทธิและประโยชน  5
4.9! กองประสานการลงทุน
4.10! กองสารสนเทศการลงทุน
4.11! กองยทุธศาสตรและนโยบายการลงทุน
4.12! ศนูยบริการลงทุน
4.13! ส ํานกังานเศรษฐกิจการลงทุนในตางประเทศ

ขอ  5. ส ํานักงานเลขานุการกรม  มีอ ํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
5.1! ปฏิบตังิานสารบรรณของส ํานักงาน
5.2! ด ําเนนิการเกี่ยวกับงานชวยอ ํานวยการและงานเลขานุการของ

สํ านักงาน
5.3 ด ําเนนิการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ

อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ ตลอดจนสวสัดกิารตางๆของส ํานกังาน
5.4! จดัระบบงานและบริหารบุคคลของสํ านักงาน
5.6! ดํ าเนินการเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและ

คณะอนกุรรมการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแตงตั้ง
5.7! ด ําเนนิการเกีย่วกบับตัรสงเสรมิตามมตคิณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน
5.8 ดํ าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุนและกฎหมาย

อืน่ท่ีเกีย่วของรวมท้ังด ําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยว
กบัความรบัผิดทางแพง อาญา  งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยูใน
อ ํานาจหนาท่ีของสํ านักงาน

5.9! ปฏิบตังิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนวยงานอืน่ๆ  ท่ี
เกีย่วของหรอืท่ีไดรบัมอบหมาย

ขอ  6. กองการตลาดเพ่ือการลงทุน  มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
6.1! ศกึษาและวเิคราะหขอมูลเพ่ือก ําหนดกลยุทธดานการตลาดในการชักจูง

การลงทุนท้ังจากภายในประเทศและตางประเทศ  เสนอแนะแนวทาง
การชักจูงการลงทุนจากในและตางประเทศและการสงเสริมสนับสนุน
การลงทุนไทยในตางประเทศ

6.2! เผยแพร ประชาสัมพันธ และจัดทํ าแผนเสริมสรางภาพลักษณของ
ประเทศเพ่ือสรางความเช่ือม่ันในศักยภาพและบรรยากาศการลงทุน
ของประเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
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6.3! จัดทํ าสือ่เผยแพรขอมูลเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุน นโยบาย  และกฎ
ระเบยีบตางๆ ในรูปแบบตางๆ เพื่อการเผยแพรสื่อมวลชน นักธุรกิจ
และผูสนใจทั่วไป

6.4! จัดกจิกรรมการลงทุนในรปูแบบตางๆท้ังในและตางประเทศ ด ําเนนิการ
ประสานงานเพ่ืออ ํานวยความสะดวกแกนกัลงทุน และใหการสนบัสนนุ
กจิกรรมชักจูงการลงทุนของส ํานกังานภูมิภาคและส ํานกังานตางประเทศ

6.5! ติดตามสถานภาพการลงทุน เสริมสรางและรักษาความสัมพันธกับ
นักลงทุนเพ่ือกระตุนใหมีการขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง

6.6! ปฏิบตังิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนวยงานอืน่ๆท่ีเกีย่วของ
หรอืท่ีไดรบัมอบหมาย

ขอ  7. กองการตางประเทศ  มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
7.1 เสนอความเห็นและรวมดํ าเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดท ํา

แผนงานสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ประสาน และชวยดํ าเนินการ
เจรจากับตางประเทศเกี่ยวกับการทํ าความตกลงดานการลงทุน และ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศดานการลงทุน

7.2 ตดิตาม ศึกษา และวิเคราะหแนวโนมการลงทุนจากตางประเทศ  และ
การลงทุนไทยในตางประเทศ รวมท้ังติดตามประเมินผลการด ําเนินงาน
ดานการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ

7.3 ปฏิบตังิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนวยงานอืน่ ๆ ท่ีเกีย่ว
ของหรอืท่ีไดรบัมอบหมาย

ขอ  8. กองบริหารงานสิทธิและประโยชน  1 มีอํ านาจหนาท่ีดังตอไปน้ี
8.1! วิเคราะหโครงการลงทุนและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใหการสงเสริมการ

ลงทุน บรหิารงานการใหสทิธิประโยชนแกโครงการในหมวดอตุสาหกรรมการ
เกษตรท่ีขอรบัการสงเสรมิการลงทุนในดานการใหความคุมครอง ตดิตาม
ตรวจสอบ  และควบคุมดูแลการดํ าเนินงานของผูไดรับการสงเสริมใหเปน
ไปตามเง่ือนไขการสงเสริมการลงทุน

8.2! รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมและโครงการท่ีไดรับการ  
สงเสรมิการลงทุน และด ําเนินการใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกิจการ
ทีไ่ดรบัการสงเสริมการลงทุนกับผูผลิตภายในประเทศ

8.3! ปฏิบตังิานรวมกับหรือสงเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ท่ี
เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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ขอ  9. กองบรหิารงานสทิธิและประโยชน 2   มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
9.1! วเิคราะหโครงการลงทุนและเสนอความเห็นเกีย่วกบัการใหการสงเสรมิการ

ลงทุน บรหิารงานการใหสทิธิประโยชนแกโครงการในหมวดอตุสาหกรรม
โลหะข้ันมูลฐาน  ผลติภัณฑโลหะ  เครือ่งจักรและอปุกรณ  ขนสงท่ีขอรับ
การสงเสริมการลงทุน  การใหความคุมครอง  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ควบคุมดูแลการดํ าเนินงานของผูไดรบัการสงเสรมิใหเปนไปตามเง่ือนไข
การสงเสรมิการลงทุน

9.2 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมและโครงการท่ีไดรับการ   
สงเสรมิการลงทุน ด ําเนนิการใหเกดิความเช่ือมโยงระหวางกจิการท่ีไดรับ
การสงเสรมิการลงทุนกบัผูผลติภายในประเทศ

9.3 ปฏิบตังิานรวมกับหรือสงเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ท่ี
เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ขอ  10.กองบริหารงานสิทธิและประโยชน 3   มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
10.1! วเิคราะหโครงการลงทุนและเสนอความคิดเห็นเกีย่วกบัการใหการสงเสรมิการ

ลงทุน บรหิารงานการใหสทิธิประโยชนแกโครงการในหมวดอตุสาหกรรม
อเิลก็ทรอนคิส  และเครือ่งใชไฟฟาท่ีขอรบัการสงเสรมิการลงทุน  การให
ความคุมครอง  ตดิตาม  ตรวจสอบ และควบคุมดแูลการด ําเนนิงานของ
ผูไดรบัการสงเสรมิใหเปนไปตามเง่ือนไขการสงเสรมิการลงทุน

10.2! รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมและโครงการท่ีไดรับการ   
สงเสรมิการลงทุน ดํ าเนินการใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกิจการที่
ไดรบัการสงเสริมการลงทุนกับผูผลิตภายในประเทศ

10.3! ปฏิบัติงานรวมกับหรือสงเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ  ท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ขอ  11.กองบริหารงานสิทธิและประโยชน 4 มีอํ านาจดังตอไปนี้
11.1! วเิคราะหโครงการลงทุนและเสนอความคิดเห็นเกีย่วกบัการใหการสงเสรมิการ

ลงทุน บรหิารงานการใหสทิธิประโยชนแกโครงการในหมวดอตุสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษ  พลาสตกิ  และอตุสาหกรรมเบาท่ีขอรบัการสงเสรมิ
การลงทุน การใหความคุมครอง ตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุมดแูลการ
ด ําเนนิงานของผูไดรบัการสงเสรมิใหเปนไปตามเง่ือนไขการสงเสรมิการลงทุน
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11.2! รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมและโครงการท่ีไดรับการ  
สงเสรมิการลงทุน ด ําเนนิการใหเกดิความเช่ือมโยงระหวางกจิการท่ีไดรบั
การสงเสรมิการลงทุนกบัผูผลติภายในประเทศ

11.3! ปฏิบตังิานรวมกับหรือสงเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ  ท่ี
เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ขอ  12.กองบริหารงานสิทธิและประโยชน 5 มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
12.1! วิเคราะหโครงการลงทุนและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหการ      

สงเสรมิการลงทุน บริหารงานการใหสิทธิประโยชนแกโครงการในหมวด
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมบริการหรือกิจการท่ีขอรับการสงเสริม
การลงทุน  การใหความคุมครอง  ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแล
การดํ าเนินงานของผูท่ีไดรับการสงเสริมใหเปนไปตามเง่ือนไขการสง
เสริมการลงทุน

12.2! รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมและโครงการท่ีไดรับการ   
สงเสรมิการลงทุน ด ําเนนิการใหเกดิความเช่ือมโยงระหวางกจิการท่ีไดรบั
การสงเสรมิการลงทุนกบัผูผลติภายในประเทศ

12.3! ปฏิบตังิานรวมกบัหรอืสงเสรมิการปฏิบตังิานของหนวยงานอืน่ๆท่ีเกีย่วของ
หรอืท่ีไดรบัมอบหมาย

ขอ  13.กองประสานการลงทุน มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
13.1! บริการอํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนท่ีเกีย่วของอยางครบวงจรเพ่ือแกไขปญหา และบรรเทาปญหา
ของนกัลงทุน  ตลอดจนปญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน

13.2! พัฒนาปจจยัเกื้อกูลการลงทุน โดยการประสานงานเพื่อสรางสภาพ
แวดลอมและปจจัยที่เอื้ออ ํานวยตอการลงทุนโดยรวม ตลอดจนประสาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการสรางความพรอมดานแรงงานในภาค    
อตุสาหกรรม

13.3! ประสานงานกบัหนวยงานของรฐั องคกรระหวางประเทศ  และภาคเอกชน
เพ่ือใหเกดิการแลกเปลีย่นขอมูล ความรู ความชวยเหลอืระหวางวิสาหกิจ
ไทยและตางประเทศเพ่ือรวมกันสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม
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13.4! ประสานงานระหวางหนวยงานภาครฐั  และเอกชนในการเช่ือมโยง
เศรษฐกจิมหภาคและเศรษฐกจิชุมชน  เพ่ือใหเกิดการกระจายแหลงการ
ผลติและเสริมสรางเทคโนโลยีไปสูชุมชน  ตลอดจนสงเสริมการลงทุน
ของวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบตาง ๆ

13.5! ปฏิบตังิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ท่ี
เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ขอ  14.กองสารสนเทศการลงทุน   มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
14.1! จดัวางระบบการรวบรวม บันทึกขอมูล การประมวลผล และวิเคราะห

จัดทํ าขอมูลออกแบบฐานขอมูล  ระบบสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
จัดหา บ ํารงุ รักษาระบบสารสนเทศเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตลอดจนการประสานงานเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

14.2! วิเคราะห  ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนงาน
สงเสริมการลงทุน  การบริหารงานภายใน  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํ างาน
และพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงาน

14.3! ก ําหนดกลยุทธและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหสอดคลองกับ
ภารกจิ กลยุทธ และเปาหมายของสํ านักงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ
การตลาด  ปรึกษาการลงทุน กํ าหนดนโยบายการลงทุน ประสานงาน
และลกูคาสัมพันธเพื่อบริการนักลงทุน

14.4! ส ํารวจความตองการสารสนเทศของนกัลงทุน พัฒนาระบบสารสนเทศ
ลูกคาสัมพันธ พัฒนาและปรบัปรงุขอมูลเผยแพรในสื่ออเิลก็ทรอนิกส
ปรบัปรงุ  และบ ํารงุรักษาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ

14.5! ปฏิบตังิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ  ท่ี
เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ขอ  15.กองยทุธศาสตรและนโยบายการลงทุน       มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
15.1! เสนอความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะยุทธศาสตร

และนโยบายการลงทุนภาคเอกชน และกํ าหนดหลักเกณฑการใหการ
สงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน

15.2! เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีและมาตรการนํ าเขา
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม สงเสรมิและสนบัสนนุใหมีการถายทอดเทคโนโลยใีน
การลงทุน
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15.3! ตดิตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ  เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ
ก ําหนดนโยบายและวางเปาหมายการสงเสริมการลงทุน  ตลอดจนจัดท ํา
ดชันกีารลงทุนเพ่ือพยากรณเศรษฐกจิและเปนกลไกเตอืนภัยดานการลงทุน

15.4! ประสานและจัดทํ าแผนงบประมาณ และแผนปฏิบตักิารของส ํานกังานให
สอดคลองกบันโยบายรฐับาล  นโยบายการลงทุน และแผนแมบทของ
กระทรวง

15.5! จัดทํ าระบบประเมินผลกระทบของนโยบายดานการลงทุนและหลักเกณฑ
การสงเสรมิการลงทุน  ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผน
และโครงการของส ํานกังาน

15.6! ปฏิบตังิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ  ท่ี
เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ขอ 16.ศูนยบริการลงทุน   มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
16.1! ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า และบริการขอมูลดานการลงทุน และอ ํานวยความ

สะดวกในการส ํารวจลูทางการลงทุน การหาผูรวมทุน หรือใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนแกนักลงทุน

16.2! ใหบรกิารและอนุญาตใหอยูในประเทศ และอนุญาตใหทํ างานสํ าหรับ
ชางฝมือและผูชํ านาญการตางประเทศ  ตลอดจนอนุมัติใหถิ่นที่อยูแกคน
ตางดาว

16.3! จัดระบบหองสมุดและใหบรกิารหนงัสอืและเอกสารท่ีเกีย่วกบัการลงทุนท้ังใน
และตางประเทศ    รวมท้ังจัดใหมีการบรกิารขอมูลในรปูสือ่อเิลก็ทรอนกิส

16.4! ปฏิบตังิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ท่ี
เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ขอ 17.ส ํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในตางประเทศ    มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
17.1! ประชาสัมพันธ เผยแพรและชักจูงนักลงทุนตางประเทศใหเขามาลงทุน

ในประเทศไทย
17.2! ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า และติดตามในการอํ านวยความสะดวกและให

บรกิารขอมูลแกนักลงทุนหรือผูที่สนใจลงทุน
17.3! รวบรวมและวิเคราะหขอมูลขาวสาร ติดตามสถานการณการเคล่ือนไหว

ทางเศรษฐกิจรวมท้ังติดตามและรวบรวมสถิติการลงทุนในตางประเทศ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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17.4! ปฏิบตังิานการตลาดเชิงรุกในการสงเสริมและชักจูงการลงทุน
17.5! ปฏิบตังิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ท่ี

เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ขอ 18. ส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค
ตางๆ   เพ่ือเผยแพรทางดานการลงทุนในสวนภูมิภาค  ดังตอไปนี้

18.1! ศนูยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม  รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่รวม 8 จังหวัด  คือ  เชียงใหม  เชียงราย  นาน  พะเยา  แพร
แมฮองสอน  ลํ าปาง  และลํ าพูน

18.2! ศนูยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 จังหวัดพิษณุโลก    รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่รวม 9 จังหวัด  คือ  พิษณุโลก  กํ าแพงเพชร  นครสวรรค
พิจิตร  เพชรบูรณ  สุโขทัย  อุตรดิตถ  อุทัยธานี  และตาก

18.3! ศนูยเศรษฐกิจการลงทุนภาคใต 1  จังหวัดสงขลา     รับผิดชอบในเขต
พ้ืนท่ี  รวม  7  จังหวัด  คือ  สงขลา   ตรัง  พัทลุง  ยะลา  นราธิวาส
ปตตาน ี และสตูล

18.4! ศนูยเศรษฐกิจการลงทุนภาคใต 2 จังหวัดสุราษฏรธานี รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่รวม  7  จังหวัด  คือ สุราษฏรธาน ี   กระบี่  พังงา
นครศรีธรรมราช  ชุมพร  ภูเก็ต  และระนอง

18.5! ศนูยเศรษฐกจิการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 จังหวัดนครราชสมีา
รบัผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี รวม  10  จังหวัด  คือ  นครราชสีมา  ขอนแกน
อดุรธาน ี  หนองบัวลํ าภู  สุรินทร  บุรีรัมย  ชัยภูมิ  มหาสารคาม
หนองคาย  และเลย

18.6! ศนูยเศรษฐกจิการลงทุนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 2 จงัหวดัอบุลราชธานี
รบัผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีรวม  9  จังหวัด  คือ  อบุลราชธาน ี อํ านาจเจริญ
รอยเอด็  กาฬสินธุ  มุกดาหาร  สกลนคร  นครพนม  ศรีสะเกษ  และ
ยโสธร

18.7! ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง)
รับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีรวม  8  จังหวัด  คือ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี
ตราด  สระแกว  ปราจีนบุรี  นครนายก  และฉะเชิงเทรา
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ขอ 19. สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีสํ านักงานเพื่อเผยแพรทางดาน
การลงทุนในตางประเทศ  ดังตอไปน้ี

19.1 ส ํานกังานเศรษฐกิจการลงทุน  ณ  นครนวิยอรค   สหรัฐอเมริกา
19.2! ส ํานกังานเศรษฐกิจการลงทุน  ณ  นครแฟรงกเฟรต สหพันธสาธารณรฐั

เยอรมัน
19.3 ส ํานกังานเศรษฐกิจการลงทุน   ณ   นครโตเกยีว    ประเทศญี่ปุน
19.4 ส ํานกังานเศรษฐกิจการลงทุน   ณ   กรุงปารีส    ประเทศฝรั่งเศส

ขอ 20.ส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีหนวยงานเฉพาะกิจ  2  หนวย
ดงัตอไปนี้

20.1! หนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอตุสาหกรรม  หรอื  BUILD  (BOI  Unit
for Industrial Linkage Development)  มีหนาท่ีดํ าเนินการเช่ือมโยง
ระหวางบริษัทใหญผูผลิตสินคาสํ าเร็จรูปท่ีตั้งอยูในและนอกประเทศกับ
ผูผลติช้ินสวน  ซึ่งเปนบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง  เพื่อน ําไปสูการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการผลิตท่ีครบวงจรมากข้ึนอันจะเปนรากฐานที่
สํ าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหมีความม่ันคงแข็งแรง
และแขงขันไดกับตางประเทศ

20.2! ศนูยบรกิารวซีาและใบอนุญาตทํ างาน มีหนาที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และการอนญุาตตาม
กฎหมายวาดวยการทํ างานของคนตางดาว  โดยมีหนวยงานชางฝมือ
หรอื Foreign  Expert  Services Unit  ทํ าหนาท่ีดํ าเนินงานดาน
ชางฝมือ  ผูชํ านาญการตามมาตรา 24  มาตรา 25  และมาตรา  26
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  ในการอนุมัติตํ าแหนงหนาท่ี
และบรรจุตัวชางฝมือ  ผูชํ านาญการ  พรอมครอบครัว
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ขอ 21. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ไดแก  ศูนยบริการลงทุน  เปนสถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารทั่วไปและใหบริการขอมูล
ขาวสารท่ีอยูในความรบัผิดชอบ รวมท้ังใหคํ าแนะน ําและคํ าปรกึษาในการขอรบัการสงเสริมการลงทุน
ตามพระราชบญัญติัสงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520   ตัง้อยูเลขท่ี 555  ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร
กรงุเทพฯ 10900  โทร. 0-2537-8111,  0-2537-8555 โทรสาร  0-2537-8177

ประกาศ  ณ  วันที ่  31  มกราคม   พ.ศ.  2546

(นายสมพงษ  วนาภา)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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	9.3	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ ·Õè
	à¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	ÇÔà¤ÃÒÐËìâ¤Ã§¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐàÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãËé¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃãËéÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ìá¡èâ¤Ã§¡ÒÃã¹ËÁÇ´ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ    ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¤Êì  áÅÐà¤Ã×èÍ§ãªéä¿¿éÒ·Õè¢ÍÃÑº¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹  ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤ÃÍ§  µÔ´µÒÁ  µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§
	ÃÇºÃÇÁáÅÐÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅ¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´éÃÑº¡ÒÃ   Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËéà¡Ô´¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇèÒ§¡Ô¨¡ÒÃ·Õè     ä´éÃÑº¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¡Ñº¼Ùé¼ÅÔµÀÒÂã¹»ÃÐà·È
	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ  ·Õè
	à¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	¢éÍ  11.¡Í§ºÃÔËÒÃ§Ò¹ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹ì 4 ÁÕÍÓ¹Ò¨´Ñ§µèÍä»¹Õé
	ÇÔà¤ÃÒÐËìâ¤Ã§¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐàÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãËé¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃãËéÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ìá¡èâ¤Ã§¡ÒÃã¹ËÁÇ´ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ  à¤ÁÕÀÑ³±ì ¡ÃÐ´ÒÉ  ¾ÅÒÊµÔ¡  áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁàºÒ·Õè¢ÍÃÑº¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ    ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤ÃÍ§ µÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡Ò
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	ÃÇºÃÇÁáÅÐÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅ¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´éÃÑº¡ÒÃ  Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËéà¡Ô´¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇèÒ§¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´éÃÑº¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¡Ñº¼Ùé¼ÅÔµÀÒÂã¹»ÃÐà·È
	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ  ·Õè
	à¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	¢éÍ  12.¡Í§ºÃÔËÒÃ§Ò¹ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹ì 5 ÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè´Ñ§µèÍä»¹Õé
	ÇÔà¤ÃÒÐËìâ¤Ã§¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐàÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãËé¡ÒÃ      Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃãËéÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ìá¡èâ¤Ã§¡ÒÃã¹ËÁÇ´ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õè¢ÍÃÑº¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹  ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤ÃÍ§  µÔ´µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢
	ÃÇºÃÇÁáÅÐÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅ¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´éÃÑº¡ÒÃ   Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËéà¡Ô´¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇèÒ§¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´éÃÑº¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¡Ñº¼Ùé¼ÅÔµÀÒÂã¹»ÃÐà·È
	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	¢éÍ  13.¡Í§»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè´Ñ§µèÍä»¹Õé
	ºÃÔ¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºË¹èÇÂ§Ò¹·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ˚áÅÐàÍ¡ª¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ÍÂèÒ§¤ÃºÇ§¨Ãà¾×èÍá¡éä¢»Ñ�ËÒ áÅÐºÃÃà·Ò»Ñ�ËÒ¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹  µÅÍ´¨¹»Ñ�ËÒ·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñ¹
	¾Ñ²¹Ò»Ñ¨¨ÑÂà¡×éÍ¡ÙÅ¡ÒÃÅ§·Ø¹ â´Â¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹à¾×èÍÊÃéÒ§ÊÀÒ¾    áÇ´ÅéÍÁáÅÐ»Ñ¨¨ÑÂ·ÕèàÍ×éÍÍÓ¹ÇÂµèÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂÃÇÁ µÅÍ´¨¹»ÃÐÊÒ¹¡ÑºË¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ã¹¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ´éÒ¹áÃ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤    ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
	»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºË¹èÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ˚ Í§¤ì¡ÃÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È  áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹à¾×èÍãËéà¡Ô´¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢éÍÁÙÅ ¤ÇÒÁÃÙé ¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×ÍÃÐËÇèÒ§ÇÔÊÒË¡Ô¨ä·ÂáÅÐµèÒ§»ÃÐà·Èà¾×èÍÃèÇÁ¡Ñ¹Êè§àÊÃÔÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´ÂèÍÁ
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	»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÃÐËÇèÒ§Ë¹èÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ˚  áÅÐàÍ¡ª¹ã¹¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§àÈÃÉ˚¡Ô¨ÁËÀÒ¤áÅÐàÈÃÉ˚¡Ô¨ªØÁª¹  à¾×èÍãËéà¡Ô´¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂáËÅè§¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐàÊÃÔÁÊÃéÒ§à·¤â¹âÅÂÕä»ÊÙèªØÁª¹  µÅÍ´¨¹Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ã¹ÃÙ»áººµèÒ§ æ
	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	¢éÍ  14.¡Í§ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃÅ§·Ø¹   ÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè´Ñ§µèÍä»¹Õé
	¨Ñ´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃÃÇºÃÇÁ ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅ ¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Å áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËì   ¨Ñ´·Ó¢éÍÁÙÅÍÍ¡áºº˚Ò¹¢éÍÁÙÅ  ÃÐººÊ×èÍÊÒÃ¢éÍÁÙÅáÅÐÃÐººà¤Ã×Í¢èÒÂ  ¨Ñ´ËÒ ºÓÃØ§ ÃÑ¡ÉÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅÐÍØ»¡Ã³ì µÅÍ´¨¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹àª×èÍÁâÂ§¢éÍÁÙÅ¡ÑºË¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§
	ÇÔà¤ÃÒÐËì  ÍÍ¡áºº áÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·È  à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹   Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹  ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ÀÒÂã¹  à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ·Ó§Ò¹  áÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐººµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
	¡ÓË¹´¡ÅÂØ·¸ìáÅÐÇÒ§á¼¹¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·È ãËéÊÍ´¤ÅéÍ§¡ÑºÀÒÃ¡Ô¨ ¡ÅÂØ·¸ì áÅÐà»éÒËÁÒÂ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃµÅÒ´  »ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹  áÅÐÅÙ¡¤éÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìà¾×èÍºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡Å§·Ø¹
	ÊÓÃÇ¨¤ÇÒÁµéÍ§¡ÒÃÊÒÃÊ¹à·È¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹ ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·È  ÅÙ¡¤éÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§¢éÍÁÙÅà¼Âá¾Ãèã¹Ê×èÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì  »ÃÑº»ÃØ§  áÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈàªÔ§¡ÅÂØ·¸ì
	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ  ·Õè
	à¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	¢éÍ  15.¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃìáÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹       ÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè´Ñ§µèÍä»¹Õé
	àÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òã¹¡ÒÃàÊ¹Íá¹ÐÂØ·¸ÈÒÊµÃìáÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐ¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±ì¡ÒÃãËé¡ÒÃ  Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ì
	àÊ¹Íá¹Ðà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§à·¤â¹âÅÂÕáÅÐÁÒµÃ¡ÒÃ¹Óà¢éÒà·¤â¹âÅÂÕ·ÕèàËÁÒÐÊÁ Êè§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËéÁÕ¡ÒÃ¶èÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
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	µÔ´µÒÁÀÒÇÐàÈÃÉ˚¡Ô¨·Ñé§ã¹áÅÐµèÒ§»ÃÐà·È  à¾×èÍãªéà»ç¹¾×é¹˚Ò¹ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂáÅÐÇÒ§à»éÒËÁÒÂ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹  µÅÍ´¨¹¨Ñ´·Ó´Ñª¹Õ¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¾ÂÒ¡Ã³ìàÈÃÉ˚¡Ô¨áÅÐà»ç¹¡Åä¡àµ×Í¹ÀÑÂ´éÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
	»ÃÐÊÒ¹áÅÐ¨Ñ´·Óá¼¹§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËéÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂÃÑ˚ºÒÅ  ¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐá¼¹áÁèº·¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§
	¨Ñ´·ÓÃÐºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º¢Í§¹âÂºÒÂ´éÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐËÅÑ¡à¡³±ì¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹  µÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁá¼¹  áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ  ·Õè
	à¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	¢éÍ 16.ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹   ÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè´Ñ§µèÍä»¹Õé
	ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¹Ð¹Ó áÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢éÍÁÙÅ´éÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÅÙè·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃËÒ¼ÙéÃèÇÁ·Ø¹ ËÃ×ÍãËé¢éÍÁÙÅ·Õèà»ç¹»ÃÐâÂª¹ìµèÍ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹á¡è¹Ñ¡Å§·Ø¹
	ãËéºÃÔ¡ÒÃáÅÐÍ¹Ø�ÒµãËéÍÂÙèã¹»ÃÐà·È áÅÐÍ¹Ø�ÒµãËé·Ó§Ò¹ÊÓËÃÑºªèÒ§½ÕÁ×ÍáÅÐ¼ÙéªÓ¹Ò�¡ÒÃµèÒ§»ÃÐà·È  µÅÍ´¨¹Í¹ØÁÑµÔãËé¶Ôè¹·ÕèÍÂÙèá¡è¤¹µèÒ§´éÒÇ
	¨Ñ´ÃÐººËéÍ§ÊÁØ´áÅÐãËéºÃÔ¡ÒÃË¹Ñ§Ê×ÍáÅÐàÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹·Ñé§ã¹áÅÐµèÒ§»ÃÐà·È    ÃÇÁ·Ñé§¨Ñ´ãËéÁÕ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¢éÍÁÙÅã¹ÃÙ»Ê×èÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	¢éÍ 17.ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ˚¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹µèÒ§»ÃÐà·È    ÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè´Ñ§µèÍä»¹Õé
	»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì à¼Âá¾ÃèáÅÐªÑ¡¨Ù§¹Ñ¡Å§·Ø¹µèÒ§»ÃÐà·ÈãËéà¢éÒÁÒÅ§·Ø¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
	ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¹Ð¹Ó áÅÐµÔ´µÒÁã¹¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐãËéºÃÔ¡ÒÃ¢éÍÁÙÅá¡è¹Ñ¡Å§·Ø¹ËÃ×Í¼Ùé·ÕèÊ¹ã¨Å§·Ø¹
	ÃÇºÃÇÁáÅÐÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅ¢èÒÇÊÒÃ µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ì¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ·Ò§àÈÃÉ˚¡Ô¨ÃÇÁ·Ñé§µÔ´µÒÁáÅÐÃÇºÃÇÁÊ¶ÔµÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹µèÒ§»ÃÐà·Èã¹¾×é¹·Õè·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº
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	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡ÒÃµÅÒ´àªÔ§ÃØ¡ã¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁáÅÐªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹
	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹æ ·Õè
	à¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í·Õèä´éÃÑºÁÍºËÁÒÂ
	ÈÙ¹ÂìàÈÃÉ˚¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤àË¹×Í 1 ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁè  ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹à¢µ¾×é¹·ÕèÃÇÁ 8 ¨Ñ§ËÇÑ´  ¤×Í  àªÕÂ§ãËÁè  àªÕÂ§ÃÒÂ  ¹èÒ¹  ¾ÐàÂÒ  á¾Ãè áÁèÎèÍ§ÊÍ¹  ÅÓ»Ò§  áÅÐÅÓ¾Ù¹
	ÈÙ¹ÂìàÈÃÉ˚¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤àË¹×Í 1 ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡    ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹à¢µ¾×é¹·ÕèÃÇÁ 9 ¨Ñ§ËÇÑ´  ¤×Í  ¾ÔÉ³ØâÅ¡  ¡Óá¾§à¾ªÃ  ¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì  ¾Ô¨ÔµÃ  à¾ªÃºÙÃ³ì  ÊØâ¢·ÑÂ  ÍØµÃ´Ôµ¶ì  ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ  áÅÐµÒ¡
	ÈÙ¹ÂìàÈÃÉ˚¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤ãµé 1  ¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ     ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹à¢µ¾×é¹·Õè  ÃÇÁ  7  ¨Ñ§ËÇÑ´  ¤×Í  Ê§¢ÅÒ   µÃÑ§  ¾Ñ·ÅØ§  ÂÐÅÒ  ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ  »ÑµµÒ¹Õ  áÅÐÊµÙÅ
	ÈÙ¹ÂìàÈÃÉ˚¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤ãµé 2 ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÒÉ¯Ãì¸Ò¹Õ ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹à¢µ¾×é¹·ÕèÃÇÁ  7  ¨Ñ§ËÇÑ´  ¤×Í ÊØÃÒÉ¯Ãì¸Ò¹Õ   ¡ÃÐºÕè  ¾Ñ§§Ò  ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª  ªØÁ¾Ã  ÀÙà¡çµ  áÅÐÃÐ¹Í§
	ÈÙ¹ÂìàÈÃÉ˚¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 1 ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹à¢µ¾×é¹·Õè ÃÇÁ  10  ¨Ñ§ËÇÑ´  ¤×Í  ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  ¢Í¹á¡è¹  ÍØ´Ã¸Ò¹Õ  Ë¹Í§ºÑÇÅÓÀÙ  ÊØÃÔ¹·Ãì  ºØÃÕÃÑÁÂì  ªÑÂÀÙÁÔ  ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ  Ë¹Í§¤ÒÂ  áÅÐàÅÂ
	ÈÙ¹ÂìàÈÃÉ˚¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 2 ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ  ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹à¢µ¾×é¹·ÕèÃÇÁ  9  ¨Ñ§ËÇÑ´  ¤×Í  ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ  ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ�  ÃéÍÂàÍç´  ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì  ÁØ¡´ÒËÒÃ  Ê¡Å¹¤Ã  ¹¤Ã¾¹Á  ÈÃÕÊÐà¡É  áÅÐÂâÊ¸Ã
	ÈÙ¹ÂìàÈÃÉ˚¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ (áËÅÁ©ºÑ§) ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹à¢µ¾×é¹·ÕèÃÇÁ  8  ¨Ñ§ËÇÑ´  ¤×Í  ªÅºØÃÕ  ÃÐÂÍ§  ¨Ñ¹·ºØÃÕ  µÃÒ´  ÊÃÐá¡éÇ  »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ  ¹¤Ã¹ÒÂ¡  áÅÐ©ÐàªÔ§à·ÃÒ
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