


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การปฏิบัติงาน กทม. เปนภารกิจที่หนักและยากท่ีจะ
ใหเปนที่พอใจของทุกคนไดจึงจําเปนตองตั้งใจปฏิบัติงานดวย
ความเขมแข็ง ความหนักแนน ความอดทน และความซ่ือสัตย
สุจริตเปนที่ตั้ง ขอใหชวยกันปฏิบัติงานเพื่อชื่อเสียงของ กทม. 
ชื่อเสียงของขาราชการและช่ือเสียงของประชาชนชาว กทม.” 

พระราชดํารสั 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

พระราชทานใหแกคณะขาราชการของกรุงเทพมหานคร  
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2524 

ปวงขาพระพุทธเจาขอนอมเกลานอมกระหมอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได พระผูทรงเปนตนแบบการเรียนรูการแกไขปญหานํ้าทวมดวยการบริหาร
จัดการน้ําอยางย่ังยืน 

ขาพระพุทธเจาคณะผูบริหารและเจาหนาที่สํานักการระบายน้ํา            
กรุงเทพมหานคร 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร 

ประจําป 2560 
 
 

ในสวนรับผิดชอบของสํานักการระบายนํ้า  
กรุงเทพมหานคร 

 



 

 

 
 

 
คําสั่งสํานักการระบายนํ้า 

ที่ 27/2560 
เรื่อง  จัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร ประจําป 2560 

__________________ 
 
  ดวยสํานักการระบายนํ้า มีภารกิจหลักในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม การเตรียมความ
พรอมเพื่อชวยในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตองมีศูนยกลางในการบริหารจัดการขอมูล รายงาน
สภาพอากาศ รับเร่ืองรองทุกขเกี่ยวกับปญหาน้ําทวม  เพ่ือรายงานและส่ังการสถานการณตาง ๆ ใหแกผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับการปองกันแกไขปญหานํ้าทวมทราบตลอด 24 ช่ัวโมง 
  เพื่อใหการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินการไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดทันตอเหตุการณ และมีประสิทธิภาพ        
อาศัยอํานาจตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 จึงใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร      
ณ หองศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร ช้ัน 6  อาคารสํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร  
และแตงตั้งเจาหนาที่ตามภารกิจตาง ๆ ดังนี ้

1. ผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า        ผูอํานวยการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า   (ดานบริหาร)  รองผูอํานวยการ 
3. รองผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า   (ดานวิชาการ)      รองผูอํานวยการ 
4. รองผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า   (ดานปฏิบัติการ)   รองผูอํานวยการ 
5. ผูอํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา    ผูชวยผูอํานวยการ 
6. ผูอํานวยการกองระบบทอระบายน้ํา    ผูชวยผูอํานวยการ 
7. ผูอํานวยการกองระบบอาคารบังคับน้ํา    ผูชวยผูอํานวยการ 
8. ผูอํานวยการกองระบบคลอง     ผูชวยผูอํานวยการ 
9. ผูอํานวยการกองเคร่ืองจักรกล     ผูชวยผูอํานวยการ 
10. ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก    ผูชวยผูอํานวยการ 
11. ผูอํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา    เลขานุการ 
12. เลขานุการสํานักการระบายนํ้า    ผูชวยเลขานุการ 

โดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบออกเปน 3 ฝาย คือ 
 1. ฝายปฏิบัตกิาร  ประกอบดวย  

1.1 รองผูอํานวยการสํานกัการระบายนํ้า (ดานปฏิบัติการ) หัวหนา 
1.2 ผูอํานวยการกองระบบทอระบายน้ํา   รองหัวหนา 
1.3 ผูอํานวยการกองระบบอาคารบังคับน้ํา   รองหัวหนา 
1.4 ผูอํานวยการกองระบบคลอง    รองหัวหนา 
1.5 ผูอํานวยการกองเคร่ืองจักรกล รองหัวหนา 
1.6 หัวหนากลุมงานวิศวกรรมคลอง                กรบ. ผูชวยหัวหนา 
1.7 หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาคลอง 1            กรบ.  ผูชวยหัวหนา 

1.8  หัวหนา... 
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1.8 หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาคลอง 2            กรบ.  ผูชวยหัวหนา 
1.9 หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาแหลงรับนํ้า        กรบ.  ผูชวยหัวหนา 

1.10 หัวหนากลุมงานพัสด ุ                            กคจ.  ผูชวยหัวหนา 
1.11 หัวหนากลุมงานบริการเครื่องสูบน้ํา 1         กคจ.  ผูชวยหัวหนา 
1.12 หัวหนากลุมงานบริการเครื่องสูบน้ํา 2         กคจ.  ผูชวยหัวหนา 
1.13 หัวหนากลุมงานซอมและบํารุงรักษา 1        กคจ.  ผูชวยหัวหนา 
1.14 หัวหนากลุมงานซอมและบํารุงรักษา 2        กคจ.  ผูชวยหัวหนา 
1.15 หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า 1   กรท.  ผูชวยหัวหนา 
1.16 หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า 2   กรท.  ผูชวยหัวหนา 
1.17 หัวหนากลุมงานวิศวกรรมทอ                   กรท.  ผูชวยหัวหนา 
1.18 หัวหนากลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2    กบน.  ผูชวยหัวหนา 
1.19 หัวหนากลุมงานวิศวกรรม                       กบน.  ผูชวยหัวหนา 
1.20 หัวหนากลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1    กบน.  เลขานุการ 

 

        มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม  
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการแกไขปญหาตามท่ีไดรับคํารองเรียนและตามที่ศูนยปฏิบัติการส่ังการ เตรียมวัสดุ 
อุปกรณ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมเฉพาะหนา และรายงานผลการปฏิบัติการใหฝายเลขานุการทราบ  ตลอดจน 
ประเมินผล และรายงานการปองกันน้ําทวมของแตละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใหผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
ทราบ โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติการประกอบดวย  เจาหนาที่ของกองระบบทอระบายน้ํา กองระบบอาคารบังคับน้ํา  
กองระบบคลอง  และกองเคร่ืองจักรกล   ท้ังนี้  ใหหัวหนาฝายปฏิบัติการและรองหัวหนาฝายปฏิบัติการสั่งการ
เจาหนาที่ของหนวยงานใหปฏิบัติงานในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมไดโดยตรง 

 2.  ฝายตรวจสอบและติดตามผล ประกอบดวย 
2.1 รองผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า  (ดานวิชาการ)   หัวหนา 
2.2 ผูอํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา   รองหัวหนา 
2.3 ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก   รองหัวหนา 
2.4 หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 1     กพล.  ผูชวยหัวหนา 
2.5 หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 2     กพล.  ผูชวยหัวหนา 
2.6 หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 3     กพล.  ผูชวยหัวหนา 
2.7 หัวหนากลุมงานวิเคราะหคุณภาพน้ํา           สจน.  ผูชวยหัวหนา 
2.8 หัวหนากลุมงานโครงการและจัดการตะกอน  สจน.  ผูชวยหัวหนา 
2.9 หัวหนากลุมงานระบบขอมูลและบริหาร 

การจัดเก็บคาธรรมเนียม                         สจน.  
ผูชวยหัวหนา 

2.10 หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย     สจน.          ผูชวยหัวหนา 
2.11 หัวหนากลุมงานซอมบํารุง                       สจน.   ผูชวยหัวหนา 
2.12 หัวหนากลุมงานปฏิบัติการ 1                   สจน.  ผูชวยหัวหนา 
2.13 หัวหนากลุมงานปฏิบัติการ 2                   สจน.  ผูชวยหัวหนา 
2.14 หัวหนากลุมงานปฏิบัติการ 3                   สจน.  ผูชวยหัวหนา 
2.15 หัวหนากลุมงานบริหารโครงการ                กพล.  เลขานุการ 

       มีหนาที.่.. 
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  มีหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมใหเปนไปตาม
เปาหมาย ตรวจสอบการกอสรางตามงบประมาณและโครงการตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการระบายนํ้า  กวดขันการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําเคร่ืองสูบน้ํา  เจาหนาที่ทําความสะอาดทอระบายน้ํา เจาหนาที่ขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในชวงมีภาวะฝนตกหนัก  หรือมีปญหาน้ําทวม ใหผูอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการทราบ  โดยมีเจาหนาที่สํานักงานจัดการคุณภาพน้ําและกองพัฒนาระบบหลักเปนผูปฏิบัติงานของฝาย 
  3.  ฝายเลขานุการ ประกอบดวย 

3.1 รองผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า (ดานบริหาร)  หัวหนา 
3.2 ผูอํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา   รองหัวหนา 
3.3 เลขานุการสํานักการระบายนํ้า    รองหัวหนา 
3.4 หัวหนากลุมงานการเจาหนาที่ สก.สนน.   ผูชวยหัวหนา 
3.5 หัวหนากลุมงานการคลัง สก.สนน.   ผูชวยหัวหนา 
3.6 หัวหนากลุมงานสารสนเทศ กสน.    ผูชวยหัวหนา 
3.7 หัวหนากลุมงานควบคุมระบบปองกันน้ําทวม กสน. เลขานุการ 

           มีหนาที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณอื่นใดตามความจําเปน สําหรับศูนยปฏิบัติการดําเนินการ 
ดานสารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนยฯ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการสนับสนุน
การปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม  รับแจงเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับปญหาน้ําทวมทางโทรศัพท เพ่ือแจงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดําเนินการแกไข ควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรในการบริหารขอมูลและแสดงตัวเลขขอมูล
ทางจอภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแกไขสถานการณ ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของศูนย
ควบคุมระบบปองกันน้ําทวม ใหอยูในสภาพที่ใชการไดตลอดเวลา และดําเนินการแกไขหากมีขอผิดพลาดหรือเกิด
การชํารุด รับรายงานสภาพปญหาตางๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุม รายงานสภาพอากาศ ปริมาณฝน 
ระดับน้ํา ใหผูปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ และใหขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชน โดยมีเจาหนาที่ของกอง
สารสนเทศระบายนํ้า และสํานักงานเลขานุการสํานักการระบายนํ้า เปนผูปฏิบัติงานของฝาย 
            นอกจากความรับผิดชอบของฝายตางๆ ตามท่ีกําหนดขางตนแลว ใหศูนยปฏิบัติการฯ ประสานงาน 
กับสํานักงานเขตตางๆ  อยางใกลชิดอีกทางหน่ึงดวย 
 

                     ท้ังนี ้ ตั้งแตวันที ่1  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  24  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 
  
 



คํานํา 
 
  ดวยพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนพื้นที่งานลุมต่ําตอนปลายของแมน้ําเจาพระยา ท่ีอยูภายใตอิทธิพล
ของการข้ึนลงของระดับน้ําทะเล น้ําเหนือหลากเม่ือเขาสูฤดูฝนของทุกปจึงมักจะเกิดสภาวะนํ้าทวมและเมื่อหมด 
ฤดูฝนก็ตองเผชิญปญหาภัยแลงตามธรรมชาติของสภาพภูมิประเทศ 
  สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร จึงตองพรอมในการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา  
น้ําทวม ภัยแลงและน้ําเสีย เพ่ือรองรับกับสภาพสังคม สภาพแวดลอมการเจริญเติบโตของเมือง ปญหาขยะบนถนน
และในแมน้ําลําคลองใหทันตอสถานการณ สภาพอากาศท่ีจะรุนแรงขึ้นทุกป ในการบริหารจั ดการและการ
ประชาสัมพันธแจงเตือนภัย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ปญหาความเดือดรอนของประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมงอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 
  สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณหนวยงานของกรุงเทพมหานครและหนวยงาน
ภายนอก ทั้งกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมทางหลวง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 
(องคการมหาชน) ท่ีใหความรวมมือ อนุเคราะหแลกเปล่ียนขอมูลในการแกไขปญหาน้ําและข อมูลในการจัดทํา
หนังสือแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร ประจําป 2560 ดวยดี และหากมี
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการนํ้าและตอการจัดทําหนังสือเลมนี้ ขอใหเสนอแนะมาไดที่  
สํานักการระบายนํ้า จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 

สํานักการระบายนํ้า 
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แผนปฏิบัติการ 
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครเนือ่งจากน้ําฝนและน้ําหนุน ประจําป 2560 

ในสวนความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 
 
1.  สถานการณ 
 1.1  สถานการณทั่วไป 
   ประเทศไทยตั้งอยูในเขตมรสุม ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ํา   
สายหลักที่สําคัญของประเทศ ลุมแมน้ําเจาพระยาเปนท่ีราบลุมมีพื้นท่ีรับน้ําประมาณ 160,000 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณหน่ึงในสามของพื้นที่ประเทศ รับน้ําบางสวนจากตอนเหนือของพื้นท่ีซึ่งมีระดับสูงกวา 
และไหลผานกรุงเทพมหานคร เพ่ือลงสูทะเลที่ปากอาวไทย 
  กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมตอนปลายของแมน้ําเจาพระยาและอยูภายใตอิทธิพลการ
ขึ้น-ลงของน้ําทะเล 
  กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีหวย หนอง คลอง บึง และที่วางเปนจํานวนมาก ประชาชนใชน้ําเปนสวน
หนึ่งของชีวิตประจําวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไมมีปญหาน้ําทวมมากนัก ทั้งความเดือดรอนเสียหายทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้ําทวมยังไมรุนแรง ตอมาความเจริญของกรุงเทพมหานครไดเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็วเกินกวาที่การวางผังเมืองการใชที่ดินและการสาธารณูปโภครวมท้ังมาตรการในการระบายนํ้าและ   
การปองกันน้ําทวมที่วางไวจะรับได ผนวกกับปญหาแผนดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงกอใหปญหาน้ําทวม      
ทวีความรุนแรงข้ึน 
 1.2  สถานการณเฉพาะ 
  สาเหตุน้ําทวมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากนํ้าฝน นํ้าทุง น้ําเหนือ และน้ําทะเลหนุน 
ดังนั้นแผนปฏิบัติการปองกันน้ําทวมประจําป จึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
  - แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครเน่ืองจากนํ้าฝน 
  - แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครเน่ืองจากนํ้าหนุน 
  1.2.1 การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครเน่ืองจากน้ําฝน เปนการ
ปฏิบัติการท่ีจะระบายนํ้าฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่ปองกันและบริเวณใกลเคียงใหระบายออกไปจากพื้นท่ีน้ําทวม
โดยเร็ว เพ่ือไมใหเกิดน้ําทวมหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยในระยะเวลาส้ัน 
  1.2.2 การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครเนื่องจากนํ้าหนุน เปนการ
ปฏิบัติการท่ีจะปองกันน้ําทวมเนื่องจากนํ้าในแมน้ําเจาพระยามีระดับสูงลนตลิ่ง โดยการสรางคันกั้นน้ําตาม
แนวริมฝงแมน้ํา หรือริมฝงคลองที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาโดยแนวคันกั้นน้ํานี้
จะตองมีระดับความสูงเพียงพอที่จะปองกันไมใหน้ําลนเขามาได อีกท้ังควบคุมการระบายน้ําเขาและออก ใน
พื้นที่ปองกันโดยการรักษาระดับน้ําภายในและระดับน้ําภายนอกใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตู
ระบายนํ้าและสถานีสูบน้ําเปนหลักในการควบคุมระบบ 
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2.  สาเหตุน้ําทวม 
  สาเหตุน้ําทวมอาจเกิดขึ้นไดจากหลายกรณี แตที่สําคัญท่ีจะกลาวถึงแบงออกเปนสาเหตุจาก
ธรรมชาติและจากสาเหตุทางกายภาพ 
 2.1  สาเหตุจากธรรมชาติ 
  2.1.1 น้ําฝน 

- ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม ส้ินสุดในเดือนตุลาคม มีปริมาณและความถ่ีของฝนสูงที่สุด
ระหวางกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประกอบกับเปนชวงที่มี โอกาสการเกิด
พายุหมุนเขตรอนเคล่ือนเขามาในประเทศไทยและใกลกรุงเทพมหานคร 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีคาประมาณ 1,648.4 มิลลิเมตร 
- คาปริมาณฝนที่ใชในการคํานวณระบบระบายนํ้า ตามแผนหลักระบายนํ้า คือ 

พื้นที่ทั่วไป  ใชคาฝนในคาบอุบัติ 2 ป 
พื้นทีท่างระบายนํ้าหลัก  ใชคาฝนในคาบอุบัติ 5 ป 

 
ตารางแสดงปริมาณฝนเปนมิลลิเมตร (มม.) และความเขมของฝน (มม./ชม.) 

สําหรบัชวงเวลาและคาบอุบัติ(Return Period) ของฝนลักษณะตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
 

คาบอุบัติ ชวงเวลา 
(ป) 5 นาที 10 นาที 15 นาที 30นาที 1 ชม. 2 ชม. 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 

2 11.3 20.2 25.0 42.5 58.7 72.4 85.8 90.0 93.6 
(135.5) (121.1) (99.8) (84.9) (58.7) (36.2) (14.3) (7.5) (3.9) 

5 14.1 24.3 31.7 54.3 76.0 95.0 114.0 120.0 122.4 
(168.9) (152.0) (126.7) (108.6) (76.0) (47.5) (19.0) (10.0) (5.1) 

7 14.9 26.9 33.7 58.0 81.5 102.2 123.0 129.6 134.4 
(178.3) (161.4) (134.9) (115.9) (81.5) (51.1) (20.5) (10.8) (5.6) 

10 15.7 28.4 35.7 61.5 86.8 109.2 132.0 139.2 144.0 
(188.3) (170.2) (142.7) (122.9) (86.8) (54.6) (22.0) (11.6) (6.0) 

12 17.1 31.0 39.2 67.9 96.5 122.4 149.4 157.2 163.2 
(204.9) (185.9) (156.9) (135.7) (96.5) (61.2) (24.9) (13.1) (6.8) 

  หมายเหตุ ในวงเล็บ (   ) หมายถึง คาความเขมของฝน (Rainfall Intensities) มม./ชม.   
   
  2.1.2  น้ําทุง 

-  น้ําฝนหรือน้ําเพื่อการกสิกรรมที่มีในพ้ืนที่ใกลเคียง ไดแก ดานเหนือและดานตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร ไหลเขาในพื้นที่ปองกันนํ้าทวมตามความลาดเอียงของระดับพ้ืนดิน 

-  ความรุนแรงขึ้นอยูกับปริมาณและระดับน้ําจากภายนอกพ้ืนที่ปองกันและความลาดเอียง
ของระดับพื้นดินอันเกิดจากปญหาแผนดินทรุด เชน ในพ้ืนที่ดานตะวันออกที่เกิดปญหา
น้ําทวมหนักในป พ.ศ. 2525  2526  2538  2549 และ 2554 
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  2.1.3  น้ําเหนือ 

-  น้ําฝนท่ีตกในลุมแมน้ําเจาพระยา กระจายอยูตามทุงเพาะปลูกและพ้ืนที่ตาง ๆ กวา 
160,000 ตารางกิโลเมตร บางสวนถูกเก็บกักโดยเข่ือนตาง ๆ สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 70 
จะไหลผานกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะสงผลใหแมน้ําเจาพระยาในชวงผานกรุงเทพมหานคร 
มีระดับนํ้าสูงสุดชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

-  ปริมาณน้ําเหนือจากลุมแมน้ําเจาพระยาไหลผานกรุงเทพมหานคร ในปน้ําเหนือนอย 
ประมาณ 1,000 – 2,000 ลบ.ม./วินาที ในปน้ําเหนือมากประมาณ 4,000 – 5,500             
ลบ.ม./วินาท ี

-  ขนาดของแมน้ําเจาพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณนํ้าเหนือได
ประมาณ 2,500 – 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไมมีน้ําลนตลิ่งโดยท่ัวไป 

  2.1.4  น้ําทะเลหนุน 
-  เมื่อระดับน้ําทะเลเคลื่อนไหวข้ึนและลง โดยธรรมชาติจะสงผลกระทบใหระดับน้ําใน

แมน้ําเจาพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการข้ึน-ลงคลอยตามกัน โดยมีชวงน้ําทะเล
หนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 

  2.1.5  ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา 
-  จากสาเหตุน้ําเหนือมีปริมาณมากและน้ําทะเลหนุนสูงมีชวงเวลาสัมพันธกัน ในเดือน

ตุลาคมและพฤศจิกายนเปนเหตุใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาสูงกวาปกติมาก เชน ในป 
พ.ศ. 2526  2538  2539  2545  2549  2551 2553 และ 2554 มีคาระดับสูงสุดวัดที่
ปากคลองตลาด ใกลสะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดสูงถึง 2.13 2.27  2.14  2.12  
2.22  2.17  2.10 และ 2.53 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ตามลําดับ 

-  มีการเสริมความสูงคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอย และคลอง
มหาสวัสดิ์ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร จากระดับน้ําสูงสุดในแมน้ํา
เจาพระยา เม่ือ พ.ศ. 2554 

 

แมน้ําเจาพระยา ระดับนํ้าสูงสุด พ.ศ. 2554 
(ม.รทก.) 

ความสูงคันกั้นน้ํา 
(ม.รทก.) 

บริเวณเหนือของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองบางเขนและคลองบางซ่ือ) +2.83 +3.50 
บริเวณกลางของกรุงเทพมหานคร (ที่สะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก) +2.53 +3.00 
บริเวณใตของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองพระโขนงและคลองบางนา) +2.19 +2.80 

 

  2.1.6  สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณธรรมชาติ 
-  ลานีญา (La Nina) ทําใหปริมาณฝนสูงกวาปกติ ในชวงเวลาท่ีปรากฏการณนี้สงผลกระทบ

ตอประเทศไทย 
-  เอลนีโญ (El Nino) ทําใหมีปริมาณฝนในภาพรวมตํ่ากวาปกติ แตอาจมีฝนตกหนักในบาง

พื้นที่ ซ่ึงมีผลกระทบตอพื้นที่ชุมชนเมือง เชน กรุงเทพมหานคร 
- ปรากฏการณระดับน้ําในทะเลยกตัวสูงขึ้น ทําใหเกิดน้ําหนุนสูงขึ้นกวาที่คาดการณไว

สงผลใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาสูงขึ้นผิดปกติ 
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2.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ 
  2.2.1 ปญหาผังเมือง 
    กรุงเทพมหานคร ในอดีตเต็มไปดวยคลอง คู บึง หวย ท่ีวางรับน้ําเปนจํานวนมาก เม่ือฝน
ตกลงมาสามารถระบายนํ้าจากถนนและบริเวณที่อยูอาศัยออกไปที่ลุมขางเคียงไดงาย ปจจุบันความเจริญของ
ชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว โดยขาดการกําหนดผังเมืองและการควบคุมการใชที่ดินอยางเพียงพอเปนเหตุให 

-  ที่วางรับน้ําตาง ๆ ถูกถมความสามารถซับนํ้าฝนและผิวดินเกือบหมดไปเม่ือผิวดิน    
สวนใหญ ถูกแทนท่ีดวยอาคารและพ้ืนที่คอนกรีต 

-  ทางระบายน้ําถูกถมเปนเหตุใหน้ําฝนจากอาคารบานเรือนระบายออกสูคลองไมทัน 
-  ระดับพื้นถนนและซอยไมเทากัน หรือบางชวงเปนแองทองกระทะเน่ืองจากแผนดินทรุด 

ทําใหน้ําฝนไหลลงมาทวมถนน และซอยท่ีต่าํกวาเปนสาเหตุใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและ
รุนแรงในถนน หรือพื้นที่หลายแหงยากตอการแกไขปญหานํ้าทวม 

  2.2.2 ปญหาระบบระบายน้ํา 
-  จากปญหาผังเมือง ตามมาดวยมีปญหาขาดแผนหลักระบายนํ้าที่ถูกตอง คู คลอง ถูกถม

เปนถนน และสรางทอระบายนํ้าขนาดไมเพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนใน
ปจจุบันทอระบายนํ้าสวนใหญจึงมขีนาดเลก็กวาความตองการของแผนหลัก นอกจากนั้น 
คู คลองถูกรุกล้ําจนแคบไมสามารถขุดลอกไดลึกเพียงพอ นอกจากจะตองสรางเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองกอนเทานั้น อนึ่ง เพ่ือชวยใหระบบระบายนํ้าธรรมชาติดีขึ้น
แผนหลักไดกําหนด ใหมีการสรางสถานีสูบน้ํา ประตูระบายนํ้า และจัดหาท่ีวางรับน้ําขนาด
ใหญเพิ่มเติมอกีเปนจํานวนมาก 

-  ปญหาระบบระบายนํ้าที่ตองปรับปรุงกอสรางนั้น จะตองใชงบประมาณมหาศาลและ
กอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดดวย 

  2.2.3 ปญหาแผนดินทรุด 
-  ปญหาแผนดินทรุดเปนปญหาท่ีนาวิตกที่สุด เนื่องจากเปนสาเหตุที่ทําใหระบบปองกันน้ําทวม 

และระบายนํ้าที่ลงทุนไปแลวและจะลงทุนอกีในอนาคตประสบความลมเหลว หรือลด
ประสิทธิภาพได ตราบท่ียังไมมีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวไดอยางเพียงพอ 

 
3.  วัตถุประสงคการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเน่ืองจากนํ้าฝนและน้าํหนุน 
 3.1  วัตถุประสงคการแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากนํ้าฝน 
  3.1.1 จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากนํ้าฝนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพยสินและความ
เดือดรอนของประชาชน 
  3.1.2 มุงลดจุดที่น้ําทวม ลดพ้ืนที่และลดระดับความลึกของนํ้าทวม รวมท้ังลดระยะเวลาที่ทวมขัง
อันเกิดจากนํ้าฝนลงจากท่ีเคยมีในอดีตใหเหลือนอยที่สุดตามสภาพและกําลังอุปกรณที่มีอยู 
 
 
 
 
 



5
 
 3.2 วัตถุประสงคการแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากนํ้าหนุน 
  3.2.1 เพื่อปองกันน้ําทวมอันเนื่องมาจากน้ําหนุนสูงในพ้ืนท่ี ที่ประชาชนหนาแนนและมีอัตราการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจสูง คือ บริเวณพ้ืนที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาสวนใหญทั้งหมดและบางสวนของ
พื้นท่ีฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งไดรับผลกระทบจากระดับนํ้าในแมน้ําเจาพระยาและระดับน้ําขึ้น-ลง 
  3.2.2 เพ่ือบรรเทานํ้าทวม เน่ืองจากน้ําหนุนสูงในพ้ืนที่ ที่มีประชากรและมีอัตราการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจปานกลาง คือ บริเวณพ้ืนที่สวนใหญของฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา นอกเหนือจากพื้นที่           
ตามขอ 3.2.1  
4.  เปาหมายการดําเนินการ 
 4.1  เปาหมายการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมเนื่องจากนํ้าฝน 
  กําหนดเปาหมายปฏิบัติการ 
  - ลดจุดน้ําทวมที่เคยทวมเล็กนอยใหเปนจุดท่ีไมมีน้ําทวม 
  - ลดพ้ืนที่และความลึกของน้ําทวม 
  - ลดระยะเวลาการระบายนํ้าทวม 
  ทั้งนี้ การดําเนินการจะตองอาศัยขอมูลการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในอดีต ซึ่ง    
ทําใหทราบถึงพื้นที่น้ําทวม วามีอยูที่ใดและรายละเอียดสภาพนํ้าทวม ความกวาง ยาว และความลึกของน้ํา
ทวม รวมท้ังระยะเวลาการระบายนํ้าทวม โดยกําหนดรายละเอียดตามปริมาณน้ําฝนที่ตกตอชั่วโมงท่ีปริมาณ 
60 มิลลิเมตร 
 

 4.2  เปาหมายการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมเนื่องจากนํ้าหนุน 
  4.2.1 ตรวจสอบสภาพและดําเนินการปรับปรุงกอสรางแนวคันกั้นน้ําทุกประเภท ท้ังแนวเรียง
กระสอบทราย แนวคันดิน แนวหินคลุก และแอสฟลต ใหอยูในสภาพใชงานไดดีและมีระดับความสูงสําหรับ
ปองกันน้ําทวมไดตามที่ศูนยปฏิบัติการของสํานักการระบายน้ํากําหนด เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
กรุงเทพมหานคร ใหเหมาะสมกับสภาวะเหตุการณของปนั้น ๆ 
  4.2.2 ตรวจสอบสภาพและดําเนินการปรับปรุงกอสรางหรือซอมแซมทํานบกั้นน้ํา และประตูระบายนํ้า 
ซึ่งเปนตัวควบคุมระดับน้ําระหวางแมน้ําและคลองใหอยูในสภาพใชงานไดดี 
  4.2.3 ตรวจสอบสภาพและดําเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา ณ จุดปดกั้นทางน้ําตาง ๆ เพื่อสูบถายน้ํา
จากคลอง หรือทอระบายนํ้าลงสูแมน้ําในชวงระดับน้ําสูง 
  4.2.4 ดําเนินการปดกั้นทอระบายน้ําทุกแหงท่ีเชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยา หรือไดรับอิทธิพล
โดยตรงจากนํ้าในแมน้ําเจาพระยาท่ีมีระดับสูง โดยพิจารณาถึงการระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ในชวงกั้นทอดวย 
  อยางไรก็ตาม ในป 2560 ไดวางเปาหมายการแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝนนํ้าหนุน และ       
น้ําเหนือ โดยการใชสิ่งกอสรางถาวรที่เปนมาตรการกอสรางตาง ๆ คือ กอสรางสถานีสูบน้ํา กอสรางระบบ
ปองกันน้ําทวม กอสรางประตูระบายน้ํา กอสรางระบบระบายน้ํา กอสรางระบบผันน้ํา กอสรางอุโมงคระบาย
น้ํา กอสรางและปรับปรุงแนวปองกันนํ้าทวมริมแมน้ําเจาพระยาและคลองบางกอกนอย กอสรางเขื่อนริมคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กอสรางและปรับปรุงคันกั้นน้ําทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร และคันกั้นน้ํา
ตามแนวพระราชดําริ อีกทั้งไดดําเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงทอระบายน้ําและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานไดสูงสุด 
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5.  สวนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ 
   กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาทางระบายนํ้าตาง ๆ โดยมีอํานาจหนาที่ตามปรากฏใน
พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติตาง ๆ และมีผูบริหารกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการควบคุมและสั่งการ 

1. หนวยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ ประกอบดวยสํานักการระบายนํ้า และสํานักงานเขตตาง ๆ
จํานวน 50 เขต 

2. หนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ไดแก สํานักและสํานักงานเขตตาง ๆ ท่ีจะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการจัดซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ํา การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ าง    
ทําความสะอาดถนนและอ่ืน ๆ 

 5.1 สํานักการระบายน้ําและศูนยปฏบิัติการปองกันและแกไขปญหาน้าํทวม 
  แผนปฏิบัติการนี้จัดทําขึ้นสําหรับความรับผิดชอบของสํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
หนวยงานรับผิดชอบการควบคุม อํานวยการ ปฏิบัติการ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในถนนตาง ๆ อันเปน
ระบบระบายนํ้าหลัก 
  5.1.1 สํานักการระบายน้ํา 
     สํานักการระบายนํ้า ประกอบดวยหนวยงานระดับสํานักงานและระดับกอง คือ 
     5.1.1.1 กองระบบทอระบายนํ้า  เปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.2 กองระบบอาคารบังคับน้ํา เปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.3 กองระบบคลอง  เปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.4 กองเคร่ืองจักรกล เปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.5 สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา  เปนหนวยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.6 กองสารสนเทศระบายนํ้า  เปนหนวยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.7 กองพัฒนาระบบหลัก เปนหนวยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.8 สํานักงานเลขานุการ เปนหนวยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
  โดยมีอัตรากําลังประกอบดวยขาราชการ จํานวน 603 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 2,629 อัตรา  
ลูกจางช่ัวคราวและลูกจางช่ัวคราวเฉพาะกิจ จํานวน 2,041 อัตรา (ขอมูล ณ มกราคม 2560) 
  5.1.2 ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
   นอกจากการเตรียมการและปฏิบัติการปองกันน้ําทวม โดยกองท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบยังได
กําหนดใหตั้ง “ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร”ขึ้นในสํานักการระบายนํ้า 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

5.1.2.1 เพ่ือใหแนวทางปฏิบัติการเหตุการณปกติและฉุกเฉิน สําหรับเจาหนาที่เปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 

5.1.2.2 เพ่ือใหเกิดการประสานงานและแกไขปญหาอยางรวดเร็วและไมเกิดความสับสน 
5.1.2.3 เพ่ือการติดตามสถานการณและประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน 
5.1.2.4 เพื่อใหเจาหนาที่ทั้ งหมดมีสวนรวม เพ่ือชวยการปฏิบัติงานและยังเปนการ          

เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในหนาที่ปกติตอไปอีกดวย 
5.1.2.5 เพื่อใหการบริหารทรัพยากรท้ังหมดของสํานักการระบายน้ํา เปนไปอยางสอดคลอง

ในการปฏิบัติการ 
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5.1.2.6 เปนการเก็บและบริหารขอมูลที่ละเอียดถูกตองสําหรับการพัฒนา 
5.1.2.7 รับ-ตอบ ปญหาสถานการณในสภาวการณน้ําทวมเพ่ือคลี่คลายปญหาใหกับประชาชน 
 

  5.1.3  การจัดแบงหนวยงานและการบริหารงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
กรุงเทพมหานคร 

     5.1.3.1  ผูบริหารศูนยปฏิบัติการฯ และเจาหนาที่ 
ผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า   เปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฯ   
รองผูอํานวยการสํานัก  เปนเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ  
ผูอํานวยการสํานักงาน  เปนเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ 
ผูอํานวยการกอง  เปนเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ 
เลขานุการสํานัก  เปนเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ  

     5.1.3.2  ฝายปฏิบัติการ 
มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร ดําเนินการแกไขปญหาตามท่ีไดรับคํารองเรียน
และตามที่ศูนยปฏิบัติการฯ ส่ังการ เตรียมวัสดุอุปกรณ เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม
เฉพาะหนา และรายงานผลการปฏิบัติการใหฝายเลขานุการ ตลอดจนประเมินผล 
และรายงานการปองกันน้ํ าทวมของแตละวันในเขตพื้นที่ รับ ผิดชอบให
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจาหนาท่ีปฏิบัติการประกอบดวย
เจาหนาที่ของกองระบบทอระบายน้ํา กองระบบอาคารบังคับน้ํา กองระบบคลอง 
และกองเคร่ืองจักรกล ท้ังนี้ใหหัวหนาฝาย และรองหัวหนาฝายปฏิบัติการส่ังการ
เจาหนาที่ของทั้งสี่กอง ใหปฏิบัติการในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมไดโดยตรง 

     5.1.3.3  ฝายติดตามผล 
มีหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมให
เปนไปตามเปาหมาย ตรวจสอบการกอสรางตามงบประมาณและโครงการตาง ๆ 
ที่เปนอุปสรรคตอการระบายนํ้า กวดขันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีประจํา
เคร่ืองสูบน้ํา เจาหนาท่ีทําความสะอาดทอระบายนํ้า และขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในชวงมีภาวะฝนตกหนัก 
หรือมีปญหาน้ําทวมใหผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจาหนาท่ี
สํานักงานจัดการคุณภาพน้ําและกองพัฒนาระบบหลักเปนผูปฏิบัติงาน 

     5.1.3.4  ฝายเลขานุการ 
มีหนาที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณอื่นใดตามความจําเปนสําหรับศูนย
ปฏิบัติการดําเนินการดานสารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนยฯ 
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการสนับสนุนการปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวม รับแจงเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับปญหาน้ําทวมทางโทรศัพท เพ่ือ
แจงหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการแกไข ควบคุมการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร ในการบริหารขอมูลและแสดงตัวเลขขอมูลทางจอภาพ เพื่อ
พิจารณาแนวทางในการแกไขสถานการณ ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา เคร่ืองมือ
เครื่องใชของศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม ใหอยูในสภาพท่ีใชการได
ตลอดเวลาและดําเนินการแกไขหากมีขอผิดพลาดหรือเกิดการชํารุด รับรายงาน
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สภาพปญหาตาง ๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุม รายงานสภาพอากาศ 
ปริมาณฝน ระดับน้ํา ใหผูปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ และใหขอมูล
ขาวสารแกสื่อมวลชน โดยมีเจาหนาท่ีของกองสารสนเทศระบายนํ้า และ
สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายนํ้าเปนผูปฏิบัติงาน 

 5.2 หนวยงานหรือองคการสนับสนุนการปฏิบัติการ 
  5.2.1 หนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร 
     5.2.1.1  สํานักงานเขตตาง ๆ  

นอกจากสํานักงานเขตตาง ๆ จะรับผิดชอบการปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่รับผิดชอบแลว ยังใหการสนับสนุนการปฏิบัติการของสํานัก
การระบายนํ้า โดย 
- ทําความสะอาดถนนตาง ๆ ใหมีขยะนอยท่ีสุด 
- ในขณะฝนตก ทําการเก็บขยะท่ีลอยตามนํ้ามาติดตะแกรงชองรับน้ําฝนขางถนน

ใหสะอาดไมกีดขวางทางนํ้าที่ระบายลงสูทอระบายนํ้า 
- สนับสนุนแกไขปญหาเมื่อมีเหตุการณปญหาประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ หรือรุกล้ํากีดขวางทางระบายนํ้า 
- เรงรัดงานกอสรางตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบระบายน้ําใหแลวเสร็จภายใน

เดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม 
     5.2.1.2  สํานักการโยธา 

-  เรงรัดงานกอสรางตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับระบบระบายนํ้าใหแลวเสร็จภายในเดือน
เมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม 

-  ใหการสนับสนุนในการเปดทางระบายนํ้า 
-  ใหการสนับสนุนการกอสรางคันกั้นน้ําดวยแอสฟลตผสมรอนและหินคลุก 
-  ซอมแซมถนนและซอยที่ชํารุด และเสียหายจากนํ้าทวม 

     5.2.1.3  สํานักการคลัง 
-  เรงรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติใชเงินยืมสะสม สําหรับงานปรับปรุงระบบ

ระบายนํ้า 
-  จัดซื้อและจัดหาอุปกรณและวัสดุบางรายการใหหนวยปฏิบัติการ 

     5.2.1.4  กองโรงงานชางกล สํานักการคลัง 
-  เรงการจัดซอมอุปกรณเครื่องจักรกล และเคร่ืองสูบน้ําตาง ๆ ท่ีสงเขาซอมใน

โรงงาน 
-  จัดหนวยซอมเคลื่อนที่สนับสนุนการซอมบํารุงเคร่ืองมือตาง ๆ ณ จุดติดตั้งในสนาม 
-  สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่สํานักการระบายนํ้าหรือสํานักงานเขตรองขอ 

     5.2.1.5  กองงานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
-  ตรวจสอบการเตรียมการและปฏิบัติการของสํานักการระบายน้ํา เพื่อใหงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
     5.2.1.6  สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

-  เรงรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติงบประมาณตาง ๆ สําหรับงบปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
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     5.2.1.7 กองประชาสัมพันธและสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

-  ทําการประชาสัมพันธกิจกรรมเตรียมการและปฏิบัติการปองกันน้ําทวม 
-  ปรับปรุงระบบขอมูลใหถูกตองอยูเสมอ พรอมท่ีจะชี้แจงใหแกสื่อมวลชน 
-  ประชาสัมพันธและแจงประชาชนทราบถึงสภาพอากาศ สภาวะนํ้า สภาพน้ําฝน 

ใหประชาชนทราบอยางทันเวลาและเหตุการณ 
  5.2.2 สวนราชการภายนอกกรุงเทพมหานคร 
     5.2.2.1  กรมอุตุนิยมวิทยา 

-  พยากรณสภาพอากาศประจําวัน 
-  ติดตามสภาวะฝนตั้งแตอยูรอบนอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จนกระท่ังฝนตกถึง

หยุดตก 
-  รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนขณะฝนกําลังตก 

     5.2.2.2  กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 
-  ทํานายระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาจากอิทธิพลของนํ้าทะเลหนุน 

     5.2.2.3  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
-  แจงขอมูลปริมาณและระดับน้ําในเขื่อนตาง ๆ  
-  สนับสนุนการทํานายสภาพนํ้าของกรมชลประทาน 

     5.2.2.4  กรมชลประทาน 
-  ควบคุมการจัดสรรนํ้าในลุมแมน้ําเจาพระยา ทุงฝงตะวันออกและทุงฝง

ตะวันตก 
-  แจงขอมูลปริมาณและระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา 

     5.2.2.5  การไฟฟานครหลวง 
-  ใหความรวมมือในการติดตั้งเคร่ืองวัดไฟฟา สําหรับเคร่ืองสูบน้ํากรณีฉุกเฉิน 

เรงดวน ตลอดทั้งแกไขปญหาเมื่อไฟฟาดับ ดวยระบบจําหนายไฟฟาอัตโนมัติ 
ควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

     5.2.2.6  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
-  สนับสนุนการควบคุมสถานการณมิใหประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการ 
-  แกไขปญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากนํ้าฝน 

      5.2.2.7  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 
                -  ประสานแลกเปล่ียนขอมูลน้ํานอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  5.2.3 การประสานความรวมมือกับประชาชนและองคกรชมุชน 

- ใหความรวมมือกับสํานักงานเขตและชุมชน ในพื้นที่เพ่ือรณรงค ดูแลรักษา คู คลอง เพ่ือ
เปดทางนํ้าไหล กําจัดขยะและพืชน้ํา เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคในการระบายน้ํา 

- ดําเนินการรณรงครวมกับองคกรเอกชนและชุมชน เพ่ือเปดทางน้ําไหลและดูแลรักษา คู คลอง 
 5.3 หนวยงานตรวจสอบและประเมินผล 
  5.3.1  สํานักการระบายนํ้า 
     การตรวจสอบและประเมินผลกระทําโดยหนวยงานหลายระดับและหลายหนวยงาน คือ 

     5.3.1.1  การตรวจสอบระดับกอง เปนการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ระดับหัวหนากลุมงาน 
ผูอํานวยการกอง ผูปฏิบัติการในโครงการ/แผนงานของกองนั้น ๆ 
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     5.3.1.2  การตรวจสอบระดับสํานัก เปนการตรวจสอบโดยอาศัยฝายติดตามผลของศูนย

ปฏิบัติการปองกันน้ําทวมและระดับผูบริหารของสํานัก 
  5.3.2   สํานักงานเขต 
   เปนการตรวจสอบโดยเจาหนาที่สํานักงานเขตที่รับผิดชอบพ้ืนที่ตาง ๆ และแจงศูนย

ปฏิบัติการของสํานักการระบายนํ้า 
  5.3.3   กองงานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
   เปนการตรวจสอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม รายงานผล

ตอผูบริหารกรุงเทพมหานคร และแจงสํานักการระบายนํ้า  
  5.3.4   ผูบรหิารกรุงเทพมหานคร 
   เปนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นสุดทาย 
6.  มาตรการ แผน และแนวทางดําเนินการในการปองกันน้ําทวม 
 มาตรการหลักในการปองกันน้ําทวม อาจแบงไดเปน 2 มาตรการ คือ 

1. มาตรการใชการกอสราง (Structural Measures) สวนใหญใชในพื้นท่ีชุมชนหนาแนน 
  สําหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระดับพื้นดินบางแหงต่ํากวาระดับน้ําภายนอก ใชระบบปองกันน้ําทวม
และระบายนํ้าแบบระบบพ้ืนที่บริหารจัดการนํ้าทวม (Polder System) ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1  การปองกันนํ้าภายนอกไหลเขาพ้ืนที่บรหิารจัดการนํ้าทวม 

- สวนที่เปนพื้นดินใชคันกั้นน้ําในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เข่ือน ค.ส.ล. แนวปองกันน้ําทวม
รูปแบบตาง ๆ  

-  สวนที่เปนทางระบายนํ้า ใชประตูระบายนํ้า ประตูทอ ทํานบปดกั้น เปนตน 
  1.2  การระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่บริหารจัดการนํ้าทวม 

-  ระบายออกโดยธรรมชาติ ใชประตูระบายนํ้า ประตูทอ เปนตน 
-  ระบายออกโดยใชเครื่องสูบน้ํา 

  1.3  การระบายน้ําในพื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวม 
-  ระบบระบายนํ้าใชจากอาคารบานเรือน ถนน ซอย ไปสูภายนอก โดยทอระบายน้ํา คู คลอง 
-  การชะลอนํ้า เพื่อเก็บกักนํ้าไวระยะหน่ึง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุมตาง ๆ เปนตน 

2. มาตรการไมใชการกอสราง (Non-Structural Measures) สวนใหญใชในพื้นท่ีชุมชนเบาบาง 
และพ้ืนที่กสิกรรม 
    ใชสําหรับการปฏิบัติการปองกันน้ําทวมท่ัวไป และโดยเฉพาะอยางย่ิงกับพื้นท่ีชุมชนเบาบางซ่ึงจะ
เรียกวา การบริหารพ้ืนที่น้ําทวม (Flood Plain Management) ประกอบดวย 
  2.1  การควบคุมผังเมืองและการใชที่ดิน เพ่ือจัดใหมีที่วางรับน้ํา ชะลอ และเก็บกักน้ํา 
  2.2  การควบคุมอาคาร ใหอาคารที่อยูในพื้นที่น้ําทวมมีความคงทน ไมเสียหายจากน้ําทวม 
  2.3  การประชาสัมพันธรายละเอียดน้ําทวมใหประชาชนทราบและเรียนรูสถานการณที่จะเกิดขึ้น           
   เพื่อการปฏิบัติการปองกันตัวเอง เมื่อจําเปนและใหความรวมมือกับหนวยงานรับผิดชอบ 
  2.4  ต้ังระบบพยากรณและแจงเตือนภัยน้ําทวม เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน 
  2.5  ต้ังหนวยปฏิบัติการเรงดวน เพื่อปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมตลอดจนชวยเหลือ

ประชาชน 
  2.6  ต้ังองคกรอํานวยการและบริหาร เพื่อใหหนวยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานใน

โครงการและปฏิบัติการอยางถูกตองและบริหารงานไดอยางเพียงพอตอภารกิจ 
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   ขณะน้ีการศึกษาแผนหลักการปองกันน้ําทวมและระบายน้ําในกรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการไปเปน
จํานวนมากท้ังพื้นที่ฝงตะวันออกและพ้ืนที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา นอกจากน้ันยังมีการศึกษา
มาตรการอื่น ๆ ทั้งดานมาตรการปองกันน้ําทวม องคกรและการบริหารการเงินอีกดวย แผนหลักการปองกัน
น้ําทวมและระบายนํ้าจะเปนไปตามมาตรการท่ีกลาวมา 
   ความตองการงบประมาณลงทุนสําหรับแผนหลักการปองกันน้ําทวม และระบบระบายนํ้าของ
กรุงเทพมหานครสูงมาก คาดวาจําเปนตองดําเนินการตามความสามารถอันจํากัดของงบประมาณประจําป 
ของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลตามลําดับความสําคัญของโครงการ ตามแผนหลักซึ่งในเชิงการวิเคราะห
โครงการสามารถแสดงไดวาจังหวะและระยะเวลาการดําเนินการกอสรางและการใชงานของโครงการตาง ๆ ไม
ทันกับความเสียหายจากนํ้าทวมที่จะยังคงมีตอไปในอนาคต 
  การจัดแผนปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบัน ในการปองกันและแกไขปญหาน้ํา
ทวมในแตละปจึงตองใหละเอียดและติดตามผลใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเทาที่จะกระทําได 
  สํานักการระบายน้ํา ไดมีแผนการดําเนินงานโครงการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม โดยมีทั้ง
แผนระยะยาวที่เปนระบบถาวร และแผนระยะส้ันที่เปนระบบชั่วคราว ดังนี้ 
 6.1 งานกอสรางระบบปองกนัน้ําทวมและระบบระบายน้ํา 
  เพื่อเปนการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําใหเปนระบบถาวร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครใหมีมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี ้
  6.1.1 โครงการแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา  คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสด์ิ 
  6.1.2 โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าขนาดใหญ 
  6.1.3 โครงการจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ํา (โครงการแกมลิง) 
  6.1.4 การบริหารจัดการบรรเทาพื้นที่น้ําทวมนอกคันกั้นน้ําพระราชดําริ 
 6.2 งานบํารุงรักษาระบบคลอง 
 ระบบคลอง เปนทางระบายน้ําหลักสําหรับใชลําเลียง และระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ในการปองกัน
และแกไขปญหาน้ําทวม รวมท้ังเปนที่รองรับน้ําฝนเพื่อใหระบบคลองตาง ๆ ทําหนาที่ระบายนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักการระบายนํ้าไดกําหนดแผนการดําเนินการเพื่อบํารุงรักษาคู คลอง ใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก โดยการกอสรางเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลองและเปดทางนํ้าไหลเปนประจําทุกป รวมทั้งการดูแล
บํารุงรักษาพื้นที่เก็บ กักน้ํา (แกมลิง) ท่ีพัฒนากอสรางแลวเสร็จทั้ง 25 แหง ใหสามารถเก็บกักน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพจึงกําหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาคลองไวดังนี้ 

 
ลําดับ การดําเนินการ จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ 

1 โครงการดูแลรักษาคลอง พ้ืนที่ฝงพระนคร    
(โดยใชแรงงานประจํา) 

33 คลอง ต.ค. 59 – ก.ย. 60 (12 เดือน) 

2 โครงการเปดทางนํ้าไหลฯ พื้นที่ฝงพระนคร 41 คลอง ต.ค. 59 – ก.ย. 60  (12 เดือน) 
3 โครงการรักษาความสะอาดคู คลอง           

พื้นที่ฝงพระนคร 
81 คลอง ต.ค. 59 – ก.ย. 60 (12 เดือน) 

4 ดูแลรักษาคลองตามรายการถายโอนภารกิจ
จากกรมชลประทาน 

20 คลอง ต.ค. 59 – ก.ย. 60  (12 เดือน) 

5 โครงการเก็บขยะคลองมหานาค คลองแสน
แสบ และหนาตะแกรงสถานีสูบน้ํา 

19 แหง ต.ค. 59 – ก.ย. 60  (12 เดือน) 
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ลําดับ การดําเนินการ จํานวน ระยะเวลาดําเนินการ 
6 โครงการเก็บขยะวัชพืชและบํารุงรักษาแหลง

นํ้า 
24 แหง ต.ค. 59 – ก.ย. 60  (12 เดือน) 

7 โครงการทําความสะอาดคูระบายนํ้า 
ริมถนนวิภาวดีรังสิต ท้ัง 2 ฝง 

23 กม. ต.ค. 59 – ก.ย. 60  (12 เดือน) 

8 โครงการดูแลรักษาคลอง พ้ืนที่ฝงธนบุรี  
(โดยใชแรงงานประจํา) 

34 คลอง ต.ค. 59 – ก.ย. 60  (12 เดือน) 

9 โครงการเปดทางนํ้าไหลฯ พื้นที่ฝงธนบุรี 22 คลอง ต.ค. 59 –  ก.ย. 60  (12 เดือน) 
10 โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พ้ืนที่ฝง

ธนบุร ี
21 คลอง ต.ค. 59 –  ก.ย. 60  (12 เดือน) 

11 ภารกิจใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืน 
นอกเหนือจากภารกิจหลัก 

13 ภารกิจ ต.ค. 59  – ก.ย. 60  (12 เดือน) 

12 ขุดลอกคู คลอง (จางเหมา) 28 คลอง ต.ค. 59 – มิ.ย. 60  ( 9 เดือน) 
13 ขุดลอกคู คลอง เปดทางนํ้าไหล และแกไข

ปญหาสิ่งกีดขวางทางนํ้า 
8 คลอง ต.ค. 59 –  ก.ย. 60  (12 เดือน) 

14 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.ริมคลอง 
(งบประมาณ กทม.) 

25 คลอง ป 2560 

15 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.ริมคลอง         
(งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

2 คลอง ป 2560 

 
 6.3 งานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า 
 การเตรียมการเพ่ือการปองกันน้ําทวมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครประจําป  พ.ศ.2560 กองระบบทอ
ระบายน้ําดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการแกไขปญหาน้ําทวมโดยมี
แผนการดําเนินงานดังนี ้
   6.3.1 แผนการลางทําความสะอาดทอระบายนํ้าประจําป พ.ศ. 2560 
                     ทอระบายนํ้าในสวนรับผิดชอบของสํานักการระบายนํ้า มีความยาวประมาณ 
2,000 กิโลเมตร ในป พ.ศ.2560 จะดําเนินการลางฯ โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแตเดือน ธันวาคม 2559 กําหนด
แลวเสร็จเดือนกรกฎาคม 2560 มีความยาวท่ีจะลางรวมประมาณ 73� กิโลเมตร โดยแบงการดําเนินการ
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 

  6.3.1.1 จางเหมากรมราชทณัฑ และเอกชน ความยาวประมาณ 599 กิโลเมตร 
  6.3.1.2 จางแรงงานช่ัวคราว จํานวน 100 คน ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 
  6.3.1.3 ใชรถดูดเลนของสํานักการระบายนํ้า จํานวน 12 คัน ความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร 
 
 
 
 

 การเตรียมการเพ่ือการปองกันนํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2560 กองระบบทอ
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    6.3.2 แผนการทําแนวกระสอบทรายปองกันน้ําทวมเนือ่งจากน้ําเหนือไหลหลากและ                      
น้ําทะเลหนุนสูง 
       ทําการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ทําแนวปองกันนํ้าทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแตกลางเดือนสิงหาคม 2560 กําหนดแลวเสร็จเดือนกันยายน 2560 ความ
ยาวที่จะทําแนวกระสอบทรายประมาณ 5 กิโลเมตร 
  6.3.3 แผนการควบคุมการลดระดับน้ําตามบอสูบน้ําในพ้ืนทีป่ดลอม 
      ควบคุมและลดระดับน้ําตามบอสูบนํ้า จํานวน 254 บอ และมีจุดสูบน้ําชั่วคราว 20 จุด 
อยูในพื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวม 20 พื้นที่ เพ่ือใหระดับน้ําในพ้ืนที่มีระดับต่ําเปนการเตรียมรับน้ําฝนที่จะตกมา 
และเพ่ือเปนการสูบชวยเรงระบายนํ้าไมใหทวมขังในถนนเปนเวลานาน 
 6.3.4 แผนการจัดหนวยเคล่ือนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแกไขปญหาน้าํทวม 
  จัดหนวยปฏิบัติการเรงดวนแกไขปญหาน้ําทวม (หนวย BEST) 39 หนวย พรอม
อุปกรณ เคร่ืองมือ ออกตรวจสอบแกไขปญหาน้ําทวมในถนนที่มีปญหาน้ําทวมขังพรอมเก็บขยะท่ีติดตามชอง
ตะแกรงนํ้าฝน และตามบอสูบน้ําเพ่ือเปนการเรงระบายนํ้า 
 

ตารางหนวยเคล่ือนที่เร็ว (หนวย BEST) 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ จํานวน (หนวย) 

กองระบบทอระบายนํ้า 24 
กองระบบคลอง 10 
กองเคร่ืองจักรกล 5 

รวมทั้งสิ้น 39 
 
 6.4 งานระบบอาคารบังคับน้ํา 
  งานระบบอาคารบังคับน้ําเปนงานควบคุมระดับน้ําและบังคับน้ําใหไหลในทิศทางท่ีตองการ  
โดยอาศัยอาคารบังคับน้ําตางๆ เชน สถานีสูบน้ํา ประตูระบายนํ้า อุโมงคระบายน้ํา เปนตน ซ่ึงใชควบคุมระดับน้ํา
และระบายนํ้าในเขตพ้ืนที่เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม โดยมีแผนงานดังนี้  
  6.4.1 แผนซอมบํารุงรักษาระบบอาคารบังคับน้าํ 
  กองระบบอาคารบังคับน้ํามีแผนซอมบํารุงรักษาอาคารบังคับน้ําท่ีอยูในความดูแล ใหอยู
ในสภาพดี พรอมตอการใชงานกอนเร่ิมฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ของทุกป ดังน้ี 
 

ลําดับ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณป 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล        
2 จัดเตรียมคน เครื่องมือ อะไหล        
3 ดําเนินการซอมบํารุง        
4 ลงทะเบียนประวัติการซอมบํารุง        
5 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน        
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 6.4.2 แผนปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ํา 
                          กองระบบอาคารบังคับน้ํามีแผนดําเนินการงานปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
อาคารบังคับน้ํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการระบายนํ้าของอาคารบังคับน้ํา ใหมีความพรอมในการบริหาร
จัดการนํ้าเพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ดังนี ้

6.4.2.1  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ําแนวถนน 
            รามคําแหง (สถานีสูบน้ําคลองโตะยอและสถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา) 
6.4.2.2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองพระยาราชมนตรี 
6.4.2.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีสถานีสูบน้ําคลองวัดไทรและสถานีสูบน้ํา 
            คลองชองนนทรี 
6.4.2.4  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันน้ําทะเลหนุนสถานีสูบน้าํ 
            ของคลองสนามชัย 
6.4.2.5   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะสถานีสูบน้ําพระโขนง 
6.4.2.6  โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงคระบายนํ้าจาก  
            บึงมักกะสันลงสูแมนํ้าเจาพระยา (ระยะที ่2) 
6.4.2.7 โครงการปรับปรุงทํานบกั้นนํ้าตามคลองแยกคลองหลวงแพง 
6.4.2.8 โครงการปรับปรุงทํานบกั้นนํ้าตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต 
6.4.2.9 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําจิตมิตรมหาดไทย 
6.4.2.10 โครงการจัดหาเคร่ืองสูบน้ําแบบเคล่ือนที่ขับดวยระบบไฮดรอลิคขนาด 30 น้ิว 

 
6.5 งานติดตัง้สนับสนุน ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

การบํารุงรักษา ซอมแซม ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําประกอบดวย เคร่ืองสูบน้ําชนิดไฟฟา และชนิด
เครื่องยนต โดยมีการติดตั้งทั้งแบบถาวร ก่ึงถาวร แบบช่ัวคราว รวมท้ังการบํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองจักรกล
ชนิดตาง ๆ โดยการดําเนินการจะสอดคลองกับแผนปองกันน้ําทวมเน่ืองจากนํ้าฝน น้ําเหนือไหลบาและนํ้า
ทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพรอมในสถานการณวิกฤตเรงดวนดานอุทกภัย 

ป พ.ศ. 2560 สํานักการระบายนํ้า ไดกําหนดแผนปฏิบัติการในการบํารุงรักษา ซอมแซม ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา และเครื่องจักรกลประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนปองกันน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝน น้ําเหนือไหลบา
และน้ําทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพรอมในสถานการณวิกฤตเรงดวนดานอุทกภัย ดังนี ้

 

6.5.1   เครื่องสูบน้ําในความรบัผิดชอบ 
 

จํานวนเครื่องสูบน้าํ(เครื่อง) กําลังสูบ(ลบ.ม./วินาที) 
1,638 876.10 
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6.5.2   ยานพาหนะเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองเครือ่งจักรกล  
ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลสนับสนุนการบํารุงรักษา ซอมแซม และติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา

ในการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม รวมถึงสนับสนุนในสถานการณวิกฤตเรงดวนดานอุทกภัย ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จํานวน หนวย 
1. รถบรรทุก   
 -รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 14 คัน   

 -รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 8 คัน 

2. รถยก   
 -รถยก (รวมตั้งแตขนาด 1.5 –150 ตัน-เมตร) 33 คัน 

 -รถยกโฟลคลิฟท 3 คัน 

3. รถหนวยตรวจราชการและหนวยปฏิบัติการ 24ชั่วโมง   
 -รถตรวจราชการ 29 คัน 

 -รถหนวยปฏิบัติการเรงดวนเคลื่อนที่ (BEST) 5 คัน 

 -รถอํานวยการและปองกันอุบัติภัย (สองสวาง) 2 คัน 

 -รถบรรทุกน้ํามันเช้ือเพลิง 2 คัน 

4. เครื่องจักรกลสนับสนุนการปฏิบัติการ 24 ช่ัวโมง   
 -เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 30-500 เควีเอ 9 เคร่ือง 

 -รถเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 300-1,000 เควีเอ 18 คัน 

 -เรือเหล็กติดต้ังเครนยกไฮโดรลิคขนาด 13.5- 25 ตัน-เมตร 4 ลํา 

 -เครื่องผลักดันน้ําชนิดไฟฟาและเครื่องยนต �� ลํา 

 -รถตักหนา-ขุดหลัง 2 คัน 

 -รถเทรลเลอร 4 คัน 

 - รถตรวจสอบและซอมบํารุงระบบไฟฟา 3 คัน 

 -เครื่องสูบน้ําแบบเคล่ือนที่ขับดวยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 น้ิว 9 เคร่ือง 

 - รถสูบน้ําแบบเคล่ือนที่(Mobile Unit) 9 คัน 
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6.5.3   แผนการติดตั้งและสนับสนนุเครื่องสูบน้ํา ประจําป 2560 
 

ลําดับ หนวยงาน รายละเอียดเคร่ืองสูบน้ํา 

  พื้นท่ีการติดตัง้และสนับสนุน จุดติดตั้ง จํานวน ปริมาตรการสูบ 

    (จุด) (เคร่ือง) (ลบ.ม./วินาที) 

1 สํานักการระบายนํ้า       

  1.1 พ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 259 639 595.32 

  1.2 พ้ืนที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 108 172 67.89 

2 สํานักงานเขต       

  2.1 พ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (35 เขต) 31 132 24.61 

  2.2 พ้ืนที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (15 เขต) 25 44 5.07 

รวมทั้งสิ้น 423 987 692.89 
 

หมายเหตุ  เคร่ืองสูบน้ําที่ติดต้ังและสนับสนุนประกอบดวยเคร่ืองสูบน้ําชนิดไฟฟาและชนิดเครื่องยนต 
 
6.5.4 ใหการสนับสนุนเครื่องสบูน้ําและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับเครื่องสูบน้าํแกสํานักงานเขต 

เพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา
ในพื้นท่ีเขตตางๆ รวมท้ังการบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องสูบน้ํา จํานวน 723 เครื่อง และวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
เครื่องสูบน้ํา ใหแกสํานักงานเขต ซ่ึงดําเนินการหลังจากส้ินสุดชวงอุทกภัยในปนั้นๆ(ประมาณเดือนธันวาคม)
โดยมีแผนการดําเนินการเตรียมพรอม ดังนี้  

 

ลําดับ แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประสานงานสํานกังานเขตใหเตรียมการแผนปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัยประจําป 

            

2. สํารวจความตองการสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําและ      
วัสดุอุปกรณในความรับผิดชอบของสํานักงานเขต 

            

3. ขอจัดสรรงบประมาณและดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับเคร่ืองสูบน้ํา 

            

4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณใหแกสํานักงานเขต             
5. สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําใหแกสํานักงานเขต 

 
            

6. ตรวจสอบ ตรวจซอม บํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา ตาม
รอบการซอมบํารุงเชิงปองกัน และการตรวจซอม 
แกไขปญหาขัดของตามแผนงานและกรณีเรงดวน
ตามที่ไดรับแจง 24ชั่วโมง 

            

 
 

น้ําฝน น้ําเหนือและน้ําทะเลหนุนสูง 
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น้ําฝน 

6.5.5 หนวยบริการเรงดวน BEST (Bangkok Emergency Service Team) 
เปนหนวยบริการเคลื่อนที่เร็วในรูปแบบของรถบรรทุกอเนกประสงค 6 ลอ (Mobile 

Service) มีเจาหนาที่ประจํารถพรอมอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ปฏิบัติงานรวมกับรถอํานวยการและปองกัน
อุบัติภัย (สองสวาง) โดยดูแลพื้นที่ทั้งฝงพระนครและฝงธนบุรี สําหรับใหบริการแกไขปญหาเคร่ืองสูบน้ําท่ี
ขัดของรวมท้ังใหการชวยเหลือรถยนตที่ขัดของเนื่องจากภาวะนํ้าทวม และสนับสนุนงานสาธารณภัยตางๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงเปนหนวยสนับสนุน การตรวจสถานการณพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย การติดตั้ง การซอม
บํารุงรักษา เคร่ืองสูบน้ํา เครื่องจักรกล และยานพาหนะท้ังในสวนความรับผิดชอบของ สํานักการระบายนํ้า
และสํานักงานเขต ตลอด 24 ช่ัวโมง 

6.5.6 สนับสนุนการผลักดันน้ําสําหรับการเรงระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนการเรงผลักดันน้ําโดยใชเครื่องสูบน้ําความดันสูงในการเพ่ิมความสามารถการ
ระบายนํ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือพื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ โดยกรณีเรงดวนหรือเปนพื้นที่ที่จําเปนจะตองติด
ตั้งแตไมมีระบบกระแสไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา จําเปนตองปฏิบัติงานรวมกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตดีเซลที่มีความเหมาะสมและการสนับสนุนเชื้อเพลิงโดยรถบรรทุก
น้ํามันเช้ือเพลิง  

6.5.7 แผนการติดตั้งและซอมบํารงุรักษา  

แผนการติดต้ัง ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําและเคร่ืองจักรกลประจําป 2560 
 

ลําดับ แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําตามแผนการติดตั้ง
ประจําป 

            

2. การถอนเครื่องสูบน้ําตามแผนการซอมและ
บํารุงรักษาประจําป 

            

3. การตรวจซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา             
 เครื่องจักรกลและยานพาหนะหลังการใชงาน             

4. จัดตั้งหนวยเคลื่อนที่เร็ว(BEST)เพื่อตรวจสอบ
และแกไขเครื่องสูบน้ําเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะตลอด 24 ช่ัวโมง 

            

 

 6.6  งานระบบสารสนเทศระบายนํ้า 
 ระบบสารสนเทศระบายนํ้าเปนระบบตรวจวัดขอมูลอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ประกอบดวย เรดารตรวจฝน สถานีตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตัววัด
สภาพอากาศ ระบบเฝาระวังน้ําทวมบนถนน ระบบเฝาระวังน้ําลนคลอง ระบบ CCTV ระบบตรวจวัดอัตราการ
ไหลของน้ํา ระบบตรวจสอบการทํางานของประตูระบายนํ้า ระบบการตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา 

 6.7 งานจัดการคุณภาพน้ํา 
ในปพ.ศ. 2560 สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายนํ้า จะมีการดําเนินการเดิน

ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ จํานวน 8 แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร ดินแดง  
ชองนนทรี หนองแขม ทุงคร ุจตุจักร และศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ ครอบคลุมพื้นที่บริการ
บําบัดนํ้าเสีย 212.40 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน และระบบบําบัดน้ําเสียที่รับโอนจากการเคหะแหงชาติจํานวน 12 แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ทุงสองหอง 1 ทุงสองหอง 2 บางบัว รามอินทรา หวยขวาง ทาทราย บางนา บอนไก คลองเตย คลองจ่ัน 

น้ําหนุนและน้ําเหนือ 
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หัวหมาก และรมเกลา มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 24,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน เมื่อรวมขีด
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียทั้งขนาดใหญและที่รับโอนจากการเคหะแหงชาติ  ที่
ออกแบบ คิดเปน 1,136,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
7.  กําหนดแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 

7.1  ชวงปฏิบตัิการ  แบงออกเปน 3 ชวงปฏิบัติการ ตามสถิติฝนและระดับแมน้ําเจาพระยา คือ 
ชวงปฏิบัติการ ลักษณะเหตุน้ําทวม 

ชวงที่ 1 : ตนฤดูฝน - ความเขมของฝน โดยท่ัวไปไมสูงนัก (10-60 มิลลิเมตรตอชั่วโมง) 
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม - นอกจากลักษณะอากาศผิดปกติ (อาจเกิน 90 มิลลิเมตรตอชั่วโมง) 
 - ระดับน้ําแมน้ําเจาพระยาไมสูงนัก (สูงสุด +1.20 เมตร รทก.) 
ชวงที่ 2 : ปลายฤดูฝน - ความเขมของฝนสูงข้ึน (35-90 มิลลิเมตรตอชั่วโมง) 
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม - ลักษณะอากาศผิดปกติ เชน มีพายุหมุนเขามา 
   (ปริมาณเกิน 90 มิลลิเมตรตอชั่วโมง หรือติดตอกันหลายวัน) 
 - ระดับน้ําแมน้ําเจาพระยาสูงข้ึน (สูงสุด +1.55 ถึง +2.10 เมตร รทก.) 
ชวงที่ 3 : น้ําเหนือไหลบา และน้ําทะเลหนุนสูง - ความเขมของฝนสูงในชวงตนเดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม - นํ้าทุงจากพ้ืนท่ีดานเหนือและตะวันออกไหลเขาพื้นท่ี 
 - ระดับน้ําแมน้ําเจาพระยาสูงสุด (ประมาณ +2.00 ถึง 2.53 เมตร รทก.) 

 

 7.2  แผนการปองกันน้ําทวมเน่ืองจากฝนตก 
7.2.1  กําหนดการเตรียมการเพื่อปองกันน้ําทวมเนื่องจากฝน 

ลําดับ รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. การตรวจซอมเครื่องสูบน้ํา         
2. การตรวจซอมประตูระบายน้ําตาง ๆ          
3. การติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา         
4. การดําเนินการเปดทางนํ้าไหลในคลอง*         
5. การทําความสะอาดทอระบายน้ํา         
6. การตรวจสอบกําหนดมาตรการปองกัน         
 แกไขสําหรับพื้นที่น้ําทวม         

7. การจัดเตรียมอุปกรณ และเจาหนาที่         
8. การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน         
 ของศูนยปองกันน้ําทวม สํานักการระบายน้ํา         

9. การประสานแผนของสํานักการระบายน้ํา         
 กับแผนของหนวยงานหรือสวนราชการอื่น         

*   จะดําเนินการในจุดที่สําคัญและมีปญหากอน 
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7.2.2 กําหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมกรุงเทพมหานคร 
การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นที่ชุมชนหนาแนน และครอบคลุมพื้นที่

น้ําทวมท่ีสําคัญโดยใช “ระบบพื้นที่ปดลอมยอยบริหารจัดการน้ําทวม (Sub Polder System)” จํานวน  
20 พ้ืนท่ี (322.159 ตารางกิโลเมตร) ดังนี ้
1. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ําทวมดอนเมือง อนุสรณสถาน พ้ืนท่ี 37.640 ตารางกิโลเมตร 
2. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมแจงวัฒนะ พื้นท่ี 35.778 ตารางกิโลเมตร 
3. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมรัชดาภิเษกพหลโยธิน แยกเกษตร พื้นท่ี 36.760 ตารางกิโลเมตร 
4. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมลาดพราว บางกะป นวมินทร พื้นท่ี 42.017     ตารางกิโลเมตร 
5. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนพหลโยธิน สนามเปา พื้นท่ี   8.500 ตารางกิโลเมตร 
6. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี พื้นท่ี   9.540 ตารางกิโลเมตร 
7. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนทหาร พระรามท่ี 6 คลองสามเสน พ้ืนท่ี   6.423 ตารางกิโลเมตร 
8. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม�คลองสามเสน พื้นท่ี   5.780 ตารางกิโลเมตร 
9. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมรามคําแหง พื้นท่ี 11.444 ตารางกิโลเมตร 
10. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนพระจันทร รอบสนามหลวง ถนนทายวัง พื้นท่ี   8.692 ตารางกิโลเมตร 
     ถนนหนาพระลาน 
11. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนจันทร เซนตหลุยส สวนพลู ทุงมหาเมฆ พื้นท่ี 25.253 ตารางกิโลเมตร 
12. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมพระรามที่ 1 พ้ืนท่ี 11.660 ตารางกิโลเมตร 
13. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนสุขุมวิทฝงเหนือ พ้ืนท่ี 22.595 ตารางกิโลเมตร 
14. พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนสุขุมวิทฝงใต ศรีนครินทร พื้นท่ี 40.357 ตารางกิโลเมตร 
15. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมตล่ิงชัน ฉิมพลี มุงมังกร สวนผัก พื้นท่ี   3.600 ตารางกิโลเมตร 
16. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมเพชรเกษม พ้ืนท่ี   8.750 ตารางกิโลเมตร 
17. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน) พื้นท่ี   0.813 ตารางกิโลเมตร 
18. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนบางขุนเทียน (เขตบางขุนเทียน) พ้ืนท่ี   2.490 ตารางกิโลเมตร 
19. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนประชาอุทิศ (เขตทุงครุ) พื้นท่ี   3.326 ตารางกิโลเมตร 
20. พื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมถนนสุวินทวงศ (เขตมีนบุรี) พื้นท่ี   0.741 ตารางกิโลเมตร 
 

 สําหรับพื้นทีน่้ําทวมที่อยูนอกพ้ืนที่บริหารจัดการนํ้าทวมยอยใหใชวิธีการแกไขเปนจุดโดย
ไมกําหนดพื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวม 

7.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากนํ้าฝน มีแผนดําเนนิการ ดังนี ้
7.2.3.1  ระบบระบายน้าํ  มีองคประกอบคือ 

-  ระบบคูคลอง ไดแกการสรางเขื่อนกันดินริมคลอง ทอลอดตามแนวคลอง      
ขุดลอกคูคลองและเปดทางน้ําไหลและทําความสะอาดคูคลอง เปนตน 

-  ระบบทอระบายนํ้า ไดแกการกอสรางปรับปรุงทอระบายนํ้าและทําความสะอาด
ทอระบายนํ้า เปนตน 

-  ระบบสูบน้ํา ไดแกสถานีสูบน้ําบอสูบน้ําและการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําตาง  ๆเปนตน 
-  ระบบประตูระบายน้ํา ไดแกประตูระบายน้ําถาวรและทํานบกั้นน้ําตางๆ เปนตน 
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7.2.3.2 การกําหนดลําดับความสําคัญ 
           แบงลําดับความสําคัญ 

- ระดับ A  ลําดับความสําคัญสูงเปนระบบท่ีอยูในบริเวณพื้นทีน่้ําทวมที่สําคัญ 
- ระดับ  B  ลําดับความสําคัญปานกลางเปนระบบที่อยูในบริเวณพ้ืนท่ีน้ําทวมท่ัวไป 
- ระดับ C  ลําดับความสําคัญต่ําเปนระบบท่ีอยูในพื้นที่ปองกันนํ้าทวมที่ 
  อาจมีปญหานํ้าทวมเมื่อมีฝนตกหนัก 

7.2.3.3 เปาหมายของการเตรียมการ 
- ลําดับความสําคัญ “A” ใหแลวเสร็จใชงานไดภายในเดือนเมษายน 
- ลําดับความสําคัญ “B” ใหแลวเสร็จใชงานไดภายในเดือนกรกฎาคม 
- ลําดับความสําคัญ “C” ใหดําเนินการมากท่ีสุดเทาที่จะมีโอกาสกระทําได 

7.2.3.4 โครงการเตรียมการ 
- โครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางประจําป 2560 
- โครงการเปดทางนํ้าไหลในคูคลอง 
- โครงการทําความสะอาดทอระบายนํ้า 
- โครงการเตรียมระบบประตูระบายนํ้าและทํานบกั้นน้ํา 
- โครงการปรับปรุงเสริมระบบระบายนํ้ากลางป 

7.2.4  แผนปฏิบัติการประจําวัน เพื่อปองกันน้ําทวมเนื่องจากฝน 
7.2.4.1 การปฏิบัติการปกติประจําวัน 

-  หนวยปฏิบัติการแกไขน้ําทวมดําเนินการทําความสะอาดทอระบายน้ําและคู
คลองรวมท้ังเสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติการตางๆ 

-  หนวยควบคุมระดับน้ําปฏิบัติการลดระดับน้ําขั้นตนที่กําหนด 
-  หนวยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการแกไขปญหาตามคําสั่งและคํารองเรียนของ

ประชาชน 
-  หนวยซอมบํารุงเคร่ืองสูบน้ําปฏิบัติการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําตามปกติ 
-  หนวยตรวจสอบติดตามผลตางๆตรวจสอบสภาพการเตรียมการและรายงานผล 

ศูนยปฏิบัติการฯติดตามสภาพอากาศและระดับน้ํารายงานสรุปสถานการณ 
   ประจําวันใหทุกหนวยทราบทุกวันเวลา 09.00 น. และ 14.00 น. 

7.2.4.2 การปฏิบัติการเมื่อไดรับแจงเตือนเกี่ยวกับฝน 
เมื่อเรดารตรวจพบกลุมฝนในพื้นท่ีจังหวัดใกลกรุงเทพมหานครและมีแนวโนมจะ
เคลื่อนที่เขากรุงเทพมหานครหนวยงานเตรียมปฏิบัติการดังนี้ 
-  ศูนยปฏิบัติการฯแจงเตือนสภาพอากาศกลุมฝนที่ตรวจพบแนวโนมและความ

รุนแรงของฝนใหหนวยตางๆและผูบริหารศูนยฯทราบเปนระยะๆพรอมทั้ง
ตรวจสอบระดับน้ําและการเดินเคร่ืองสูบนํ้าทุกจุด 

-  หนวยควบคุมระดับน้ําเดินเครื่องสูบน้ําลดระดับน้ําลงถึงระดับขั้นต่ําท่ีกําหนด
เตรียมพรอมรับสภาพฝน 

-  หนวยเคลื่อนท่ีเร็วแกไขปญหาน้ําทวมเคล่ือนยายกําลังเขาจุดปฏิบัติการท่ี
กําหนดหรือจุดที่ไดรับแจงเตือนที่คาดวาฝนตกหรือจะมีปญหาน้ําทวมขัง 
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7.2.4.3 การปฏิบัติการเมื่อฝนตก 
-  ศูนยปฏิบัติการฯติดตามสภาพความรุนแรงของกลุมฝนแนวโนมทิศทางจาก

เรดารตรวจฝนและตรวจสอบปริมาณฝนตกจาก“ระบบตรวจวัดขอมูลอัตโนมัติ”
แลวรายงานใหหนวยปฏิบัติตางๆและผูบริหารศูนยฯทราบเปนระยะทุก 15 นาที
จนกวาฝนหยุดตกกลับสูสภาวะปกติ 

-  ศูนยปฏิบัติการฯประสานขอมูลขาวสารแนวทางปฏิบัติรวมท้ังคําสั่งปฏิบัติการ
ใหหนวยปฏิบัติการตางๆ 

-  หนวยควบคุมระดับน้ํายังคงปฏิบัติการเต็มท่ีจนกระทั่งควบคุมระดับน้ําใหลดลง
ถึงคาระดับที่กําหนด 

-  ศูนยปฏิบัติการฯสรุปสภาพน้ําทวม ปริมาณฝนและผลการปฏิบัติการแกไขปญหา
น้ําทวมตอผูบังคับบัญชา 

-  หนวยติดตามผลรายงานสภาพปญหาน้ําทวมและความคิดเห็น 
 

 7.3  แผนการปองกันน้ําทวมเน่ืองจากน้ําหนุน 
7.3.1  กําหนดการเตรียมการเพื่อปองกันน้ําทวมเนื่องจากน้ําหนุน 

ลําดับ รายการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การปรับปรุงกอสรางแนวคันก้ันน้ํา       
2. การปดก้ันทอระบายน้ําตามจุดปดก้ันริมแมน้ํา       
3. การปรับปรุงซอมแซม สรางเพิ่มเติมหรือยาย       
 ทํานบกั้นนํ้าและประตูระบายน้ํา       

4. การดําเนินการเรื่องการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา       
5. การตรวจสอบแกไขสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการ       
6. การจัดทําแผนกําลังคนที่ตองใชในการปฏิบัติการ       
7. การฝกอบรมเจาหนาที่และจัดเตรียมอุปกรณประกอบ       
 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่       

8. การประสานแผนและการเตรียมการตามแผนของ       
 สํานักการระบายน้ํากับหนวยงานอ่ืน       

7.3.2  กําหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ําทวมเนื่องจากน้ําหนุน 
7.3.2.1 การจัดทําแนวคันกั้นน้ํา จุดปดกั้นทอ ทํานบก้ันน้ํา และประตูระบายน้ํา 

-  การดําเนินการปรับปรุงกอสรางแนวคันกั้นน้ําตามที่กําหนดในแผนตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยในการดําเนินการให
เสริมระดับแนวคันกั้นน้ําใหสูงอยางนอยที่สุดที่ระดับ +2.00 ม.รทก. ซึ่งระดับ
ความสูงคันกั้นน้ําอาจจะเพ่ิมขึ้นอีก 20 - 40 เซนติเมตร ตามสภาพการทรุดตัว
ของพ้ืนดินในแตละพื้นที่จากน้ันจึงคอยๆ เสริมระดับใหสูงขึ้นตาม ความจําเปน
ของสภาพระดับน้ําซึ่งไดมีการตรวจสอบติดตามสภาพน้ําเปนระยะๆ ตอไป 

-  การปดกั้นทอระบายนํ้าตามจุดตางๆ ที่กําหนดไวเพ่ือปองกันการไหลยอนกลับ           
เขามาของน้ําจากแมน้ําฯ โดยดําเนินการปดกั้นใหเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 
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-  ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสรางเพ่ิมเติมหรือรื้อยายทํานบกั้นน้ําและประตู
ระบายนํ้าตามแผนท่ีกําหนดใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 

7.3.2.2  การติดตั้งเครื่องสบูน้ํา   
-  สํารวจจุดติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําพรอมทั้งชนิดและจํานวนเครื่องสูบน้ําที่ตองใชแต

ละจุดใหพรอมติดตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
-  การติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเพื่อปองกันน้ําหนุนในระยะเริ่มแรกคือชวงปลายเดือน

กันยายนและตุลาคม ซ่ึงยังคงเปนชวงท่ีมีฝนตกหนักอยูใหดําเนินการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําเฉพาะสวนที่มีความสัมพันธกันระหวางการปองกันน้ําฝนและนํ้า
หนุนหรือเฉพาะเคร่ืองสูบนํ้าท่ีไมมีภารกิจดานการปองกันนํ้าฝนสวนท่ีเหลือให
ทยอยติดตั้งตามความเหมาะสมกับสถานการณขณะนั้น 

7.3.2.3  การตรวจสอบแกไขสิ่งที่จะเปนอปุสรรคตอการปฏิบัติการปองกันน้ําทวม 
-  การตรวจสอบแกไขเชนตรวจสอบการกอสรางที่เกี่ยวกับทางระบายนํ้าเชน

การสรางประตูระบายน้ําหรือสถานีสูบน้ําวาจะมีอุปสรรคตอการระบายนํ้า
อยางไรหรือไมและจะมีแนวทางดําเนินการอยางไรพรอมดําเนินการแกไข
ทันทีใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 

7.3.2.4  การเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติการและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติการ 
-  จัดทําแผนกําลังคนที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติการปด – เปดประตูระบายนํ้า

จุดปดกั้นทอระบายนํ้าการเดินเคร่ืองสูบน้ําและการควบคมุแนวคันกั้นน้าํทั้งน้ี
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

-  จัดเตรียมอุปกรณที่ตองใชประกอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเชนเต็นทพัก
นอนฯลฯใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 

7.3.2.5 การประสานแผนฯกับแผนปองกันน้ําทวมเน่ืองจากน้ําหนุนของสํานักงานเขต
ตางๆและหนวยงานอื่นๆในการปฏิบัติงานตามแผนปองกันน้ําหนุนป 2560 
สํานักการระบายนํ้าไดมีการประสานงานกับสํานักงานเขตตางๆ และหนวยงานอ่ืนๆ
โดยไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการดังนี้ 

- การจัดทําและดูแลแนวคันกั้นน้ําตามแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก
ชวงจากใตคลองบางเขนลงทางใตจนสุดเขตกรุงเทพมหานครเปนหนาท่ีของ
สํานักการระบายนํ้า 

- การจัดทําแนวปองกันและแนวบรรเทาปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําหนุนในพื้นที่
ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาไดจัดทําแนวปองกันในลักษณะเปนพ้ืนที่  
ปดลอมเพื่อบริหารจัดการนํ้าทวม (Polder) ในบริเวณที่เปนพื้นที่เศรษฐกิจ
หรือชุมชนหนาแนนกอนโดยสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขตไดแบง
พื้นที่รับผิดชอบออกเปนพื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมในแตละพ้ืนที่ตามสวน
ความรับผิดชอบ 
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7.3.3  ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําหนุน  
         เร่ิมต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2560 เปนตนไปโดยมีการดําเนินการดังนี ้

-  การสูบน้ํา หนวยปฏิบัติการสูบน้ําดําเนินการลดระดับน้ําในพื้นที่ปองกันตามระดับที่
กําหนด 

-  การปด-เปดประตูระบายนํ้า หนวยปฏิบัติการปด-เปดประตูระบายนํ้าจะปด-เปดเพื่อการ
ถายเทตามจังหวะการข้ึน-ลงของน้ํา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการถายเทน้ําและลดระยะเวลา
ของการเดินเครื่องสูบน้ํา 

- การประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธทําความเขาใจกับประชาชนใหเขาใจถึง
จุดประสงคและความจําเปนในการจัดทําแนวคันกั้นน้ําหรือการปฏิบัติการสูบถายน้ํา
เพื่อที่ประชาชนจะไดเปนหูเปนตาดูแลแนวคันกั้นน้ําและอุปกรณตางๆ ไมใหถูกทําลาย 

-  การตรวจสอบแนวคันกั้นน้ําและจุดอุดกั้นตางๆ จัดเจาหนาที่ออกตรวจสอบควบคุมแนว
คันกั้นน้ําและจุดอุดกั้นตางๆ ตลอดเวลารวมท้ังปฏิบัติการปด – เปดจุดอุดกั้นตางๆ เพ่ือไมให
เกิดปญหาน้ําทวมขัง 

-  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ จะตองมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติการใหเพียงพอและทันเวลา เชน น้ํามัน กระสอบทรายฯลฯ 

-  การติดตามขอมูลเกี่ยวกับระดับน้ําและการคาดการณระดับน้ํา  จะตองมีการศึกษา
ตรวจสอบขอมูลตางๆ คือระดับน้ําในแมน้ําตามคาดการณของกรมอุทกศาสตร
กองทัพเรือระดับน้ําที่วัดไดจริง ปริมาณน้ําที่ปลอยออกมาจากเขื่อนและทุงการเกษตร
ตางๆ ทั้งนี้เพื่อนํามาประเมินแนวโนมของระดับน้ําชวยใหสามารถคาดหมายระดับน้ํา
สูงสุดไดเปนการลวงหนาในเวลาเหมาะสม สามารถมีเวลาพอสําหรับการปรับปรุงแผน
หรือเปาหมายการปฏิบัติการไดทันการณ 

-  การปฏิบัติการปองกันน้ําเหนือหลากมาตามทุง ในชวงปฏิบัติการปองกันน้ําทะเลหนุนมี
ปญหาน้ําเหนือหลากมาตามทุงในปริมาณมาก การปฏิบัติการจะดําเนินการดังนี ้
1.  การดําเนินการในพื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยานอกเหนือจากปฏิบัติการ

ปองกันน้ําเหนือตามแนวริมฝงแมน้ําแลวจะตองควบคุมปริมาณน้ําใหไหลผานเขา
ออกคันกั้นน้ําดานตะวันออก (แนวคันกั้นน้ําพระราชดําริ ถนนกิ่งแกว ถนนรมเกลา 
ถนนนิมิตรใหม) ในปริมาณที่เหมาะสม 

2.  การดําเนินการในพื้นท่ีฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยานอกเหนือจากการปฏิบัติใน
เร่ืองการปองกันนํ้าเหนือเปนหลักเพราะรูปแบบการปองกันน้ําทวมใชรูปแบบแนวปด
ลอมพื้นที่ (Polder) หลายๆ พื้นที่เพียงแตจะตองมีการประเมินปริมาณนํ้าและระดับ
น้ํ าอยางใกลชิดรวมทั้ ง ขีดความสามารถในการปองกันแตละแหงดวยทั้ งนี้           
เพื่อตัดสินใจไดวาสามารถเสริมระดับของแนวปองกันในทุกๆ พ้ืนท่ีไดสัมพันธกับ
ระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นหรือไมหรือจะตองลดพื้นที่ปองกันลงมาเฉพาะสวนที่สามารถ
ปองกันไดโดยการ 
- ติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพิ่มตามความจําเปน 
- นําเคร่ืองมือกลเขาเสริมการปฏิบัติการตามความจําเปน 
- ขอกําลังและเคร่ืองมือกลจากหนวยงานอ่ืนเสริมตามความจําเปน 
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7.3.4  แผนปฏิบัติการประจําวันเพื่อปองกันน้ําทวมเนื่องจากน้ําหนุน 
การปฏิบัติการเพื่อปองกันแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากนํ้าหนุนจะกําหนดการ  

ปฏิบัติงานตามชวงเวลานํ้าขึ้น - น้ําลงในแตละวันดังนี้ 
-  หนวยปฏิบัติการแกไขปญหาน้ําทวมออกปฏิบัติการตรวจสอบแนวปองกันน้ําทวมตาม

แผนปกติหรือตามท่ีไดรับรองเรียน 
-  ศูนยปฏิบัติการฯ ตรวจสอบสภาพนํ้าและระดับนํ้า รายงานใหหนวยปฏิบัติการทราบ 
-  เมื่อระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาเร่ิมข้ึนหนวยปฏิบัติการเคล่ือนที่เร็วออกปฏิบัติการ

ประจําแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือเฝาระวังระดับน้ําลนหรือซึมเขามาใน
พื้นที่ปองกัน 

-  หนวยเคลื่อนที่เร็วซอมเคร่ืองสูบน้ําออกปฏิบัติการตรวจสอบเคร่ืองสูบน้ําตามจุดที่
กําหนดตามแผน 

-  ศูนยปฏิบัติการฯตรวจสอบระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาและรายงานใหหนวยปฏิบัติการ
ตางๆทราบเปนระยะทุก 15 นาทีจนกวาระดับน้ําขึ้นสูงสุดและลดลง 

กรณีที่ระดับน้าํขึ้นสูง 
-  ศูนยปฏิบัติการฯตรวจสอบระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาและรายงานใหหนวยปฏิบัติการ

ตางๆทราบเปนระยะทุก 15 นาทีจนกวาระดับน้ําขึ้นสูงสุดและลดลง 
-  เม่ือใกลเวลาที่ระดับน้ําข้ึนสูงสุดหนวยควบคุมระดับนํ้าตามสถานีสูบน้ําหลักลดการสูบน้ํา

ลงแมน้ําเจาพระยาเพ่ือลดปริมาณน้ําที่จะไปเพ่ิมใหระดับน้ําสูงขึ้น 
-  หนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วตรวจสอบแนวปองกันน้ําทวมตรวจสอบจุดท่ีน้ําร่ัวซึมหรือ

จุดที่มีน้ําสูงลนแนวปองกันเขามาดําเนินการอุดจุดรั่วซึมหรือเสริมแนวที่น้ําลนทันที 
-  ผูบริหารศูนยฯเขามาอํานวยการในศูนยปฏิบัติการเมื่อมีแนวโนมที่ระดับน้ําจะสูงขึ้นอีก

ผูบริหารศูนยฯและเจาหนาที่ระดับสูงหารือสั่งการแกไขสถานการณเปนกรณีพิเศษหรือ
กําหนดใหเจาหนาที่ระดับสูงเขาพื้นท่ีอํานวยการและสั่งการหรือเสริมกําลังเจาหนาที่
ระดับสูงขึ้นอีกตามสถานการณระดับน้ําพรอมประสานขอกําลังสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนๆ 

-  เม่ือระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาลดลงตํ่าสูระดับปกติศูนยปฏิบัติการฯ สรุปรายงาน 
ผูบังคับบัญชา 

-  การปฏิบัติจะดําเนินการจนกวาสถานการณระดับน้ําในแมน้ําลดลงสูภาวะปกติเชนนี้ทุกวัน
จนกวาจะผานพนชวงน้ําทะเลหนุนสูงที่จะทําใหมีผลกระทบกับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

กรณีน้ําหลากจากพ้ืนที่ปริมณฑล 
-  ศูนยปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพน้ําลุมเจาพระยาตอนลาง ตั้งแตใตเขื่อนเจาพระยาลงมา 

และรายงานผูบริหารทราบ 
-  ติดตามระบบปองกันน้ําของจังหวัดตางๆ วาสามารถปองกันน้ําไดหรือไม หากจังหวัดใด  

ที่ระบบปองกันน้ําทวมลมเหลวและจะสงผลกระทบตอ กทม. รีบแจงผูบริหารทราบ 
-  ติดตามส�าพน้ําหลากตามทุงจากจังหวัดปริมณฑลแลวแจงเตือนฝายปฏิบัติ 
-  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบสถานการณ 
-  การปฏิบัติจะดําเนินการจนกวาสถานการณจะคล่ีคลาย 
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7.3.5 แผนการบริหารจัดการน้ําตามขอตกลงกับพื้นที่รอบนอกตอเชื่อมปริมณฑล 
การประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการน้ําระหวางจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครน้ัน 

สํานักการระบายนํ้า ไดมีการประสานงานรวมมือกันมาอยางตอเนื่องมาหลายปแลว และไดพัฒนาความรวมมือ
จนจัดทําเปนขอตกลงรวมกับพื้นที่ปริมณฑล 

พื้นท่ีฝงธนบุรี   
       สํานักการระบายนํ้ามขีอตกลงในการบริหารจัดการนํ้ากับพ้ืนที่รอบนอกซ่ึงเชื่อมตอกับปริมณฑล ดังนี้ 

1. ดานเหนือ แนวริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนาไดแก ประตูระบายนํ้าคลองทวีวัฒนา ประตู
ระบายน้ําคลองซอย ประตูระบายนํ้าคลองบางคูเวียง ประตูระบายน้ําคลองขุนศรีบุรีรักษ ประตูระบายนํ้า     
คลองควาย จะเปดประตูระบายนํ้าตลอดเวลา แตในชวงฤดูฝนจะควบคุมระดับน้ําภายในพื้นที่ฝงธนบุรีไมเกิน 
+0.80 ม.รทก. ถาระดับน้ํามากกวานี้จะเปดประตูบางสวนหรือปดประตูระบายนํ้าท้ังหมดข้ึนอยูกับสภาพฝน
และระดับนํ้าภายใน 

2. ดานใต แนวโครงการแกมลิง เขตบางขุนเทียน ไดแก สถานีสูบน้ําคลองสนามชัย สถานีสูบน้ํา
คลองพระยาราชมนตรี สถานีสูบน้ําคลองสะแกงาม สถานีสูบน้ําคลองเลนเปน สถานีสูบน้ําคลองระหาญ  
ประตูระบายนํ้าคลองรางตรง ประตูระบายนํ้าคลองมวง และประตูระบายนํ้าคลองบางขนุน และดานคลองบางมด
ไดแก ประตูระบายน้ําคลองรางโพธิ์  ประตูระบายนํ้าคลองบุญสุข ประตูระบายน้ําคลองรางสะแก และ
ประตูระบายนํ้าคลองนา ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม รวมเวลา 5 เดือน จะทําการปดประตูระบายนํ้าและ
หยุดเดินเครื่องสูบน้ํา ในชวงขางขึ้น – ขางแรม 4 - 10 คํ่า และจะเปดประตูระบายน้ําไดหรือสูบน้ําออกได 
ในชวงขางขึ้น – ขางแรม 11 - 3 คํ่า ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม สามารถสูบน้ําหรือเปดประตูระบายน้ํา
ไดตลอดเวลา 

3. ดานใต พื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ ปลายคลองบางมด เขตทุงครุ เชนประตูระบายนํ้า 
คลองสวน ประตูระบายนํ้าคลองกระออม มีการเปดประตูระบายน้ําออกจากคลองบางมดได คือในชวงเดือน
ธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม จะเปดประตูระบายน้ําเดือนละ 1 คร้ัง ในชวงขางแรม 8 – 10 คํ่า รวมเดือนละ          
3 วันและในชวงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน จะเปดประตูระบายนํ้าเดือนละ 2 ครั้ง ในชวงขางขึ้น           
8 – 10 คํ่า และขางแรม 8 – 10 ค่ํา รวมเดือนละ 6 วัน 

 
พื้นท่ีฝงพระนคร 
      สํานักการระบายนํ้ามีขอตกลงในการบริหารจัดการนํ้าพื้นที่รอบนอกซ่ึงเชื่อมตอกับปริมณฑล ดังนี ้

1. ดานเหนือ คลองเปรมประชากรตอนประตูระบายน้ําคลองเปรมใต (ติดคลองรังสิต) ประตู
ดังกลาวประกอบดวยประตูแบบปด และติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 3 m3/s จํานวน 4 เครื่อง ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักชลประทานที่ 11 ชวงฤดูฝนจะเดินเคร่ืองสูบน้ํารักษาระดับน้ําดานในไมเกิน +0.50 ม.รทก.  
ชวงฤดูแลงจะเปดบานประตูเพื่อนําน้ําจากคลองรังสิต ผานเขามาไหลเวียนคลองเปรมประชากร โดย
กรุงเทพมหานครจะเดินเคร่ืองสูบน้ําที่สถานีสูบน้ําคลองเปรมประชากร และสถานีสูบน้ําบางซื่อ เพื่อถายเทนํ้า
และปรับคุณภาพน้ํา 
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2. ดานตะวันออก ซึ่งประกอบดวยสถานีสูบน้ําของ สํานักชลประทานท่ี 11 ไดแกสถานีสูบน้ํา
คลองหกวา ตอนคลอง 13 สถานีสูบน้ําแสนแสบตอนหนองจอก สถานีสูบน้ําประ เวศบุรีรมย ตอนคลอง
พระองคเจาไชยานุชิต และสํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร ดูแลประตูระบายน้ําคลองสองสายใต ประตู
ระบายนํ้าแนวคลองหกวาสายลาง 

 
การดําเนินการ 

1. สถานีสูบน้ําคลองหกวา ตอนคลอง 13 ควบคุมระดับน้ําที่ดานนอกไมเกิน +1.70 ม.รทก. 
ดานในไมเกิน +0.90 ม.รทก. ซึ่งเปนคาระดับที่มีขอตกลงกัน  ในชวงฤดูฝนถาระดับน้ําดานในสถานีเกิน +0.90     
ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเคร่ืองสูบน้ําเพื่อลดระดับน้ําดานในสถานี สถานีสูบน้ําคลองหกวา ตอนคลอง 13 
ซึ่งมีผลตอระดับน้ําดานนอกของประตูระบายนํ้าที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู ซึ่งไดแก ประตูระบายนํ้าคลองสอง
สายใต ประตูระบายนํ้าคลองพระยาสุเรนทร ประตูระบายนํ้าคลองหมอแตกและประตูระบายน้ําคลองสามวา 
แตถาระดับน้ําดานนอกของสถานีสูบน้ําคลองหกวา ตอนคลอง 13 สูงถึงระดับ +1.70 ม.รทก. กรมชลประทาน
จะหยุดเดินเคร่ืองสูบนํ้าเนื่องจากระดับน้ําอาจสงผลกระทบกับพื้นที่ภายนอก 

2. สถานีสูบน้ําคลองแสนแสบตอนหนองจอก  ควบคุมระดับน้ําที่ดานนอกไมเกิน +1.30 ม.รทก.  
ดานในไมเกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้ําดานในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเคร่ืองสูบน้ํา
เพื่อลดระดับน้ําดานใน ซ่ึงจะมีผลตอระดับน้ําดานนอกประตูระบายนํ้าแสนแสบมีนบุรี กรณีระดับน้ําดานนอก
สูงถึงระดับ +1.30 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ําเนื่องจากระดับน้ําอาจสงผลกระทบพ้ืนที่
ภายนอก 

3. สถานีสูบน้ําคลองประเวศบุรีรมยตอนคลองพระองคเจา��������	 ควบคุมระดับน้ําดานในไมเกิน 
+0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้ําดานในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ําเพื่อลดระดับน้ํา
ดานในลง สงผลตอระดับน้ําดานนอกประตูระบายนํ้าลาดกระบัง ถาระดับน้ํา  ดานนอกสถานีสูงเกิน +0.75 ม.
รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ํา เนื่องจากระดับน้ําอาจสงผลกระทบพ้ืนที่ภายนอก 

 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติงานรวมกันระหวางสํานักการระบายน้ํา กรม

ชลประทาน และจังหวัดรอบปริมณฑลเปนประจําทุกปเชนกัน 
8.  งบประมาณแผนปฏิบัตกิารปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
 งบประมาณแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมสวนใหญจะเปนสิ่งที่ไดเตรียมไวใช 
ในแผนงานปกติซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ 

8.1  งบประมาณประจําป สําหรับคาใชจายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการท่ีเตรียมไว 
สําหรับแผนงานปกติโดยจายจากงบประมาณประจําป 

8.2  งบกลาง ประเภทเงินสํารองสําหรับคาใชจายตางๆเก่ียวกับกรณีน้ําทวมประจําปและ 
แผนงานเรงดวนเพิ่มเติมระหวางป 

8.3  เงินยืมสะสม ใชในกรณีเดียวกับขอ 8.2 เม่ือเงินงบกลางประเภทสํารองสําหรับ         
คาใชจายตางๆ เก่ียวกับกรณีน้ําทวมไมเพียงพอ/เปนแผนงานท่ีตองใชงบประมาณมาก
พอสมควร 

8.4  เงินอุดหนุนรัฐบาล สําหรับโครงการ/แผนงานท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น 

 

3. สถานีสูบนํ้าคลองประเวศบุรีรมยตอนคลองพระองคเจาไชยานุชิต ควบคุมระดับนํ้าดานในไมเกิน
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      งบประมาณประจําป 2559   =   2,683,519,837  บาท 
      งบประมาณประจําป 2560   =   2,441,310,192  บาท 

               เงนิอุดหนุนรัฐบาลประจําป 2560    =     651,611,300  บาท 
  9.  ปญหาและอุปสรรค 
 9.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการปองกันน้ําทวมเน่ืองจากน้ําฝน 

 9.1.1  มีการกีดขวางทางนํ้าไหล 
- จากถนนลงสูทอระบายนํ้าโดยขยะท่ีลอยมาติดตะแกรงชองรับน้ําฝน 
- จากทอระบายนํ้าลงสูคลองโดยทอระบายน้ําชํารุดเน่ืองจากหนวยงานสาธารณูปโภค เชน

โทรศัพทหรือประปาและเหตุอื่นๆ 
- ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบานเรือนรุกล้ําคูคลองทําใหมิอาจขุดลอกขยายความกวาง

และลึกไดพอเปนเหตุใหน้ําไหลไมสะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางนํ้าไหลไดงาย 
- ระบบสูบน้ํามีขยะและวัชพืชจํานวนมากซึ่งลอยมากับกระแสนํ้ามาติดที่ตะแกรงก้ันขยะ

กอนเขาเคร่ืองสูบน้ํา 
 9.1.2  แผนปฏิบัติการยังไมครอบคลุมปญหาอยางครบถวน 
 9.1.3  เกิดกระแสไฟฟาดับหรือกระแสไฟฟาสาํหรับเคร่ืองสูบน้ําและประตูระบายน้าํขัดของ 

  9.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการปองกันน้ําทวมและระบายน้ําเนื่องจากน้ําหนุน 
 9.2.1 ในกรณีที่ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาที่สูงเกินกวา +2.00 ม.รทก. ตามท่ีคาดหมายไว   

อาจทําใหการปองกันน้ําทวมไมไดผลในกรณีนี้ จึงตองติดตามและคาดหมายระดับน้ําเปน
การลวงหนาเพ่ือใหมีเวลาเพียงพอในการเสริมแนวปองกัน 

 63,588,700  

 177,096,700  

 334,304,237  

 480,585,100  

 778,771,900  

 849,173,200  

 68,866,392  

 194,137,300  

 291,809,200  

 535,880,700  

 609,940,200  

 740,676,400  

 155,100,000  

 489,832,800  

 6,678,500  

 -  200,000,000  400,000,000  600,000,000  800,000,000  1,000,000,000

งานสารสนเทศ 

งานเคร่ืองจักรกล 

งานพัฒนาระบบหลัก 

งานระบบทอระบายนํ้า 

งานระบบคลอง 

งานระบบอาคารบังคับน้ํา 

งบประมาณประจําป 2560 ในสวนที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม 

เงินอุดหนุนรัฐบาลป 2560 
งบประมาณป 2560 
งบประมาณป 2559 
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การบริหารจัดการน้ําในกรุงเทพมหานคร 
 

   กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูบนพื้นที่ลุมต่ําตอนปลายของ      
แมน้ําเจาพระยาใกลอาวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
(ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. สวนพ้ืนที่ตอนกลาง
ดานตะวันออก และดานใตมีระดับต่ํา อยูระหวาง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง เชน บริเวณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง การระบายน้ําออกจากพ้ืนที่โดยใชการไหลตามธรรมชาติ  โดย  
แรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow)  ทําไดยากและมีประสิทธิภาพตํ่า เนื่องจากระดับพ้ืนดินมีระดับตํ่ากวาระดับ
น้ําควบคุมในคลองและในแมน้ําเจาพระยา การระบายน้ําออกจากพ้ืนที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้ําและ
คลองระบายนํ้าจึงมีความจาํเปน แตก็มีขีดจํากัดจากการท่ีไมสามารถปรับปรุงขยายความกวางของคลองไดจึงทําให
เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ําไมได เนื่องจากปญหาการรุกล้ําคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานคร          
จึงดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมโดยใชระบบพื้นที่ปดลอม ดวยการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม
ลอมรอบพื้นที่ เพื่อปองกันน้ําจากพื้นที่ภายนอกไหลบาเขาทวมพ้ืนที่  สวนภายในพ้ืนที่ปดลอมกอสรางระบบ
ระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําทวมขังเน่ืองจากฝนตกในพื้นที่ใหระบายลงสูแมน้ําเจาพระยา  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงหวงใยถึงความเดือดรอนของประชาชน 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะผูบริหารของกรุงเทพมหานครเขาเฝาเพ่ือพระราชทานพระราชดําริในการ
ดําเนินการปองกัน และแกไขปญหานํ้าทวม และการแกไขปญหานํ้าเนาเสียหลายครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานครไดนอม
นําพระราชดําริ เพื่อยึดถือเปนนโยบายสําคัญและใชเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเปนแนวทางที่สามารถปองกันและแกไข
ปญหาไดจริงโดยในสวนการดําเนินการดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําไดมีการดําเนินการดังนี้ 
 

ระบบปองกันนํ้าทวม โดยกอสรางคันปองกันนํ้าทวมปดลอมพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันนํ้าหลากและนํ้าทะเลหนุนสูง 
   เพ่ือปองกันปญหานํ้าทวมเนื่องจากน้ําหลากจากแมน้ําเจาพระยาและน้ําบาจากทุง โดยรอบพื้นที่  
ไหลเขาทวมพื้นที่ กรุงเทพมหานครกอสรางคันปองกันน้ําทวมปดลอมพื้นที่ โดยกอสรางคันปองกันน้ําทวม ดังนี้ 
 

คันปองกันนํ้าทวมดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นนํ้าพระราชดําริ) 
   ตามท่ีมีปญหาน้ําทวม เม่ือ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหนวยงานที่เกี่ยวของไดกอสราง  
แนวปองกันน้ําทวมตามพระราชดําริ โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2527 เพื่อปองกันนํ้าไหลบาจากพื้นที่     
ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เขาทวมพื้นที่ชุมชนช้ันใน ซึ่งเปนพ้ืนที่หนาแนนมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
สังคม โดยกอสรางคันดินริมถนนสายตาง ๆ ดานตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 กิโลเมตร แนวคันปองกัน   
เริ่มตั้งแตถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวาสายลาง ถนนหทัยราษฎร 
ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม ถนนประชารวมใจ ถนนราษฎรอุทิศ ถนนสุวินทวงศ ถนนรามคําแหง ถนนรมเกลา 
ถนนก่ิงแกว ถนนสุขุมวิทสายเกาจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การกอสรางแลวเสร็จ พ.ศ. 2528 ไดมีการ
ยกระดับ ถนนริมคันกั้นน้ําเดิม เปนแนวคันปองกันถาวรแทน สามารถปองกันน้ําไหลบาจากทุงดานเหนือและดาน
ตะวันออกของพ้ืนที่ไดที่ระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก. ซึ่งคันกั้นนํ้าบางสวนมีการทรุดตัว ทําใหคันกั้นน้ํา มีระดับลดลง  
มีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. 
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คันปองกันนํ้าทวมริมแมนํ้าเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ 
     กรุงเทพมหานครไดกอสรางแนวปองกันน้ําทวมถาวรริมฝงแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอย 
และคลองมหาสวัสดิ์ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําหลากและนํ้าทะเลหนุนสูง โดยไดมีการ
กอสรางแนวปองกันน้ําทวมแลวเสร็จประมาณ 76.80 กิโลเมตร (จากที่ตองกอสรางทั้งสิ้น 77 กิโลเมตร) สวนที่ยัง
ไมแลวเสร็จอีก 0.20 กิโลเมตร อยูระหวางดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จครบถวนสมบูรณภายใน พ.ศ. 2560 และ
จากเหตุการณน้ําทวมใหญเมื่อ พ.ศ. 2554 ไดมีการปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมที่ไดกอสรางแลวเสร็จใหสามารถ
ปองกันระดับน้ําสูงสุดในแมน้ําเจาพระยาเม่ือ พ.ศ. 2554 โดยยกระดับความสูงของกําแพงก้ันน้ําใหสูงเพ่ิมข้ึนอีก 
50 - 70 เซนติเมตร ทําใหสามารถปองกันไดที่ระดับความสูง +2.80 ม.รทก. ถึง +3.50 ม.รทก. สวนแนวปองกันที่
ยังกอสรางไมแลวเสร็จปจจุบันใชถนน ตรอก ซอย ริมแมน้ํา รวมกับการเรียงกระสอบทรายเปนแนวกระสอบทราย
เปนแนวปองกันช่ัวคราวและสามารถปองกันน้ําไดประมาณที่ระดับ + 2.20 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก.   

 
ระบบปองกันน้ําทวม โดยการสรางคันกั้นนํ้าปดลอมพื้นที่กรุงเทพมหานครแบงเปนพ้ืนที่ปองกัน

น้ําทวมเปน 3 พ้ืนที่ ไดแก 
1. พื้นที่ปดลอมดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ภายในคันกั้นนํ้าพระราชดําริ พ้ืนที่ประมาณ            

650 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปดลอมตั้งอยูทางดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาระหวาง คันปองกันน้ําทวม  
ริมแมน้ํากับคันกั้นนํ้าพระราชดําริ 

2. พื้นที่ปดลอมดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา (ฝงธนบุรี) พ้ืนที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร 
เปนพื้นที่ปดลอมตั้งอยูดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาระหวางคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 

3. พื้นที่ดานตะวันออกนอกคันกั้นน้ําพระราชดําริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร                
ตั้งอยูทางดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นนํ้าพระราชดําริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใชเปนพื้นท่ี            
ทางน้ําหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพ่ือระบายนํ้าจากทุงทางดานบนและดานตะวันออกใหระบายลงสูทะเล
ไมใหไหลบาเขาทวมพื้นที่ปดลอมภายในคันกั้นน้ําพระราชดําริ  ซึ่งเปนชุมชนหนาแนนและเปนพ้ืนที่สําคัญที่เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ระบบระบายนํ้าเพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังเน่ืองจากนํ้าฝน 
 

   ในการแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ปดลอมกรุงเทพมหานครไดกอสราง       
ระบบระบายนํ้า เพื่อเรงระบายนํ้าทวมขังในพ้ืนที่ออกสูแมน้ําเจาพระยาและอาวไทยโดยเร็ว โดยปจจุบัน          
ขีดความสามารถของระบบระบายนํ้าสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมไดไมเกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน     
(ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแลวฝนตก 3 ช่ัวโมง) หรือแปลงเปนความเขมของฝนไมเกิน 60 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
ประกอบดวยระบบระบายนํ้าตางๆ ดังนี้ 
   คู คลองระบายนํ้า จํานวนทั้งสิ้น 1,682 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,604 กิโลเมตร มีการ
ดําเนินการขุดลอก เปดทางน้ําไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เปนประจําทุกป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรองรับ
และระบายน้ําในคลองเมื่อมีฝนตก 
   ทอระบายนํ้า ความยาวประมาณ 6,368 กิโลเมตร แบงเปนถนนสายหลัก 1,950 กิโลเมตร      
ในตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,418 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดําเนินการลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา     
เปนประจําทุกป เพ่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าจากถนนและบานเรือนประชาชนใหระบายลงสูคลอง
ระบายน้ําไดเร็วยิ่งข้ึน 
   สถานีสูบนํ้า ประตูระบายนํ้า บอสูบนํ้า  เพื่อระบายน้ําทวมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ออกสู
แมน้ําเจาพระยา โดยประกอบดวย 

- สถานีสูบน้ํา  176 แหง    
- ประตูระบายนํ้า  230 แหง   
- บอสูบน้ํา  255 แหง   

ระดับผนังกั�นน�ําริมแม่น�ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสดิ� 
   ช่วงคลองบางเขนถึงสะพานกรุงธนบุร ี              ระดบั + 3.50 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระป()นเกล้า     ระดบั + 3.25 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานพระป()นเกล้าถึงสะพานพุทธฯ          ระดับ + 3.00 ม.รทก. 
   ช่วงสะพานพุทธฯถึงบางนา                               ระดับ + 2.80 ม.รทก. 
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40 15 10 10 

  24 
  24 

     ( เดิม 15 cms. เพิ�มกึ�งถาวร 18 cms. )  

( เดิม 12 cms. เพิ�มกึ�งถาวร 8 cms. )  

ส.คลองประเวศบุรีรมย์ 

ส.คลองแสนแสบ 

ส.คลองหกวา 

( เดิม 36 cms. เพิ�มกึ�งถาวร 12 cms. )  

( เดิม 24 cms. เพิ�มกึ�งถาวร 12 cms. )  

( เดิม 36 cms. เพิ�มกึ�งถาวร 12 cms. )  48 

24 

9 

( เดิม 12 cms. เพิ�มกึ�งถาวร 12 cms. )  

( กึ�งถาวร )  

ส.สุวรรณภูมิ 100 cms.  

 P 

+3.25 ม.รทก. 

แนวป<องกันน�ําท่วมริมแม่น�ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสดิ� 
    สถานีสูบน�ําริมแม่น�ําเจ้าพระยา ฝ>)งพระนคร 
    สถานีสูบน�ําริมแม่น�ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและ  
    คลองมหาสวัสดิ� ฝ>)งธนบุรี 
    แนวป<องกันน�ําท่วมที?ก่อสร้างแล้วเสร็จและป<องกันน�ําท่วมได้ 76.80 กม. 
    แนวป<องกันน�ําท่วมที?อยู่ระหว่างดําเนินการ 0 .20 กม. จะแล้วเสร็จ พ.ศ.2559 

พื�นที?ด ้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
         ประตูระบายน�ําของกรุงเทพมหานครเดิม 
         ประตูระบายน�ําของกรมชลประทานเดิม 
         ประตูระบายน�ําของกรมชลประทาน 
         ประตูระบายน�ําของกรุงเทพมหานครที?ได้ดําเนินการในปF 2549 
         ประตูระบายน�ําและสถานีสูบน�ําของกรุงเทพมหานครเดิม 
         ประตูระบายน�ําและสถานีสูบน�ําของกรมชลประทานเดิม 
         สถานีสูบน�ําของกรมชลประทานที?ดําเนินการแล้วเสร็จในปF 2552 
         สถานีสูบน�ําใหม่ของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดําเนินการ 
         กรุงเทพมหานครได้ขุดลอกคลอง จํานวน 11 คลอง ดําเนินการ 
         ในปF 2549 

แนวอุโมงค์ระบายน�ําท ี?ก ่อสร้างแล้วเสร็จ 
แนวอุโมงค์ระบายน�ําท ี?อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
แนวอุโมงค์ระบายน�ําท ี?อยู่ระหว่างของบประมาณ 
แนวอุโมงค์ระบายน�ําท ี?อยู่ระหว่างสํารวจออกแบบ 

คลองหกวาย

แผนที่ระบบปองกันนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร 

สส..คลอคลองแสงแสนแสนแสบบ

555

ส คลองแสนแสบสสส คลอคลอคลองแสงแสงแสนแสนแสนแสบบบ
ส่วนต่อขยายแนวคันกั�นน�ําตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

แนวคันกั�นน�ําตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

คคคค

555
377 383838 3030 30300

55

.ส...แนวคันกั�นน�ําตามพระราชดําริ (King’s Dike) 

1. พื้นท่ีดานตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา 
ภายในคันกั้นนํ้าพระราชดาํริ 

2. พื้นท่ีดานตะวันตก 
ของแมนํ้าเจาพระยา 

3. พื้นท่ีดานตะวันออก 
นอกคันกั้นนํ้าพระราชดําร ิ

2 พนทดานตะวนตก2 พื้นท่ีดานตะวันตก

คันกั�นน�ําริมแม่น�ําเจ้าพระยา 
.5.55000  50
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  เน่ืองจากกรุงเทพมหานครไดกอสรางระบบระบายนํ้าดังกลาว ทําใหมีขีดความสามารถของ     
การระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดรวมทั้งสิ้น 2,237.05 ลูกบาศกเมตรตอวินาที �แบงเปน� ฝงพระนครและ
ฝงธนบุรี ดังนี้ 

- ฝงพระนคร  มีขีดความสามารถของการระบายน้ํา   1,600.13 ลูกบาศกเมตรตอวินาที     
- ฝงธนบุรี      มีขีดความสามารถของการระบายน้ํา 636.92 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

 โดยรวมขีดความสามารถของการระบายน้ําของสถานีสูบนํ้าที่ติดต้ังริมแมน้ําเจาพระยาซึ่งมีขีด
ความสามารถในการระบายน้ําลงสูแมน้ําเจาพระยาไดรวม 1,225.34 ลูกบาศกเมตรตอวินาที แบงเปนฝงพระนคร
และฝงธนบุรี ดังนี้ 

- ฝงพระนคร  มีขีดความสามารถของการระบายน้ํา  755.51 ลูกบาศกเมตรตอวินาที     
- ฝงธนบุรี      มีขีดความสามารถของการระบายน้ํา   469.83 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหมีขีดความสามารถในการ
ระบายน้ําในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไดมากข้ึน โดยใหสามารถรับปริมาณฝนตกสะสมไดไมเกิน 104 มิลลิเมตรใน     
1 วัน หรือเปนความเขมของฝนท่ี 80 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
  อุโมงคระบายนํ้าขนาดใหญ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าบริเวณที่มีปญหาน้ําทวม 
เนื่องจากเปนที่ลุมต่ําและระบบระบายน้ําในพื้นที่  เชน ทอระบายนํ้า คู คลอง มีขีดจํากัดไมสามารถนํา             
น้ําทวมขังออกจากพ้ืนที่ไปสูแมน้ําเจาพระยาไดโดยเร็ว จึงมีความจําเปนตองกอสร างอุโมงคระบายน้ําใตดิน           
ขนาดใหญเพื่อเรงระบายนํ้าออกสูแมน้ําเจาพระยาโดยไมตองระบายผานระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจํากัดรวมทั้ง
ยังชวยลดระดับน้ําในคลองระบายน้ําสายสําคัญใหมีระดับต่ําไดรวดเร็ว เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าใน
คลองได นอกจากนี้อุโมงคระบายน้ํายังสามารถชวยในการเจือจางน้ําเนาเสียในคลอง ในพ้ืนที่ชุมชนช้ันในในฤดูแลง 
โดยไมมีผลกระทบกับปญหานํ้าทวมในคลองระบายน้ํา ในพ้ืนที่ไดอีกดวย 
  กรุงเทพมหานครไดกอสรางอุโมงคระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่น้ําทวมขังใหระบายลงสู              
แมน้ําเจาพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังชวยเรงระบายนํ้าหลากจากพ้ืนที่ภายนอกใหระบายผานคลองระบายนํ้า    
เขามาในพ้ืนที่ปองกันแลวไหลลงสูอุโมงคระบายน้ําใตดิน เพ่ือระบายลงสูแมน้ําเจาพระยา ซึ่งสามารถชวยใหการ
ระบายน้ําหลาก เพ่ือบรรเทาปญหานํ้าทวมนอกพ้ืนที่ปองกันของกรุงเทพมหานครไดเปนอยางดี ปจจุบันไดมีการ
ดําเนินการกอสรางอุโมงคระบายน้ําแลว 7 แหง ความยาวรวม 19.00 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายนํ้ารวม 
155.50 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.  โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําและอุโมงคระบายนํ้าซอยสุขุมวิท 26 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้ํา 4 ลูกบาศกเมตรตอวินาที อุโมงคขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 1.10 กิโลเมตร 
ชวยแกไขปญหานํ้าทวมขังในถนนสุขุมวิทระหวางซอยสุขุมวิท 22 - 28 ในซอยสุขุมวิท 26 และบริเวณใกลเคียง 
   2.  โครงการกอสรางระบบผันน้ําคลองเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายนํ้า                 
30 ลูกบาศกเมตรตอวินาที อุโมงคใตดินขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ 1.88 กิโลเมตร แกไข
ปญหานํ้าทวมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ บางเขน และดอนเมือง ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร 
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  3.  โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําและอุโมงคระบายนํ้าซอยสุขุมวิท 36 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้ํา 6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และอุโมงคขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.80 เมตร  ยาว 1.32 กิโลเมตร 
ชวยแกไขปญหานํ้าทวมในถนนสุขุมวิทและบริเวณซอยสุขุมวิท 36 
   4.  โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําและอุโมงคระบายนํ้าซอยสุขุมวิท 42 มีขีดความสามารถ             
ในการระบายน้ํา 6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และอุโมงคขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.80 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร    
ชวยแกไขปญหานํ้าทวมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 42 
   5.  โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าพื้นที่เขตพญาไท มีขีดความสามารถในการระบายนํ้า         
4.50 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และสรางอุโมงคใตดินขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 679 เมตร  
และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 1.90 กิโลเมตร แกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่เขตพญาไท ถนน
พหลโยธิน ชวงจากซอยพหลโยธิน 5-11 และถนนพระราม 6 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร 
  6.  โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา มีขีดความสามารถ             
ในการระบายนํ้า 45 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และทอระบายน้ําใตดินขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.60 เมตร              
ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ชวยแกไขปญหานํ้าทวม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท หวยขวาง และดินแดง 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร 
   7.  โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองแสนแสบและคลองลาดพราวลงสูแมน้ําเจาพระยา 
พื้นที่ที่จะไดรับประโยชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ไดแก พ้ืนที่เขตหวยขวาง บางกะป บึงกุม 
วัฒนา วังทองหลาง และลาดพราว อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร มีขีด
ความสามารถในการระบายน้ํา 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  
  กรุงเทพมหานครจะดําเนินการกอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ เพิ่มเติมอีก 6 แหง ความยาวรวม 
44.08 กิโลเมตร  มีประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม 260 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีแผนการดําเนินการ ดังน้ี 

โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าขนาดใหญ  

ฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา (ฝงพระนคร) จํานวน 4 แหง 

1. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซื่อจากคลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา     
เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใตคลองบางซื่อไปออกแมน้ําเจาพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่จะไดรับ
ประโยชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ไดแก พื้นที่เขตหวยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร 
ลาดพราว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ  6.40 กิโลเมตร 
กอสรางสถานีสูบน้ําตอนปลายอุโมงคกําลังสูบ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที งบประมาณ 2,422.50 ลานบาท    
(กทม. 50%  รัฐบาล 50%)  อยูระหวางดําเนินการกอสราง ระยะเวลากอสราง 3 ป และคาดวาจะแลวเสร็จตนป 
พ.ศ. 2560 

2. โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ํา
หนองบอนลอดใตคลองหนองบอน คลองตาชาง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางออ  ออกแมน้ําเจาพระยา
บริเวณพื้นที่บริษัทไมอัดไทย พื้นที่ที่จะไดรับประโยชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ไดแก พื้นที่
เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 9.40 
กิโลเมตร กอสรางสถานีสูบน้ําตอนปลายอุโมงคกําลังสูบ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที งบประมาณ 4,925.665 ลานบาท 
(งบ กทม.) อยูระหวางดําเนินการกอสราง ระยะเวลากอสราง 4 ป และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน พ.ศ. 2562  
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3. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสูแมน้ําเจาพระยา 
เริ่มจากคลองบางบัวลอดใตคลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศสวาง ไปออกสูแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณใตสะพานพระราม 7 พื้นที่ที่จะไดรับประโยชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109  ตารางกิโลเมตร 
ไดแก พื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.70 เมตร  
ยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร กอสรางสถานีสูบน้ํา ตอนปลายอุโมงคกําลังสูบ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที        
ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียดโครงการ เงินประมาณการเบื้องตน 
7,300 ลานบาท ระยะเวลาการกอสราง 4 ป คาดวาจะกอสรางภายใน พ.ศ. 2562 และแลวเสร็จภายในพ.ศ. 2565 

4. โครงการกอสรางอโุมงคระบายน้ําคลองแสนแสบจากอุโมงคระบายนํ้าคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงคระบายนํ้าคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนว
คลองแสนแสบ เพื่อชวยเรงระบายน้ําออกจากพื้นที่บางสวนของเขตบางกะป เขตสะพานสูง เขตบึงกุม และ
เขตคันนายาว อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร กอสรางอาคารรับนํ้าเขาสู
อุโมงคบริเวณปากซอยลาดพราว 130 และกอสรางปลองอุโมงคเพือ่เช่ือมตอกับอโุมงคระบายน้ําคลองแสนแสบเดิม 
ชวยระบายน้ําผานอุโมงคในอัตรา 30 ลูกบาศกเมตรตอวินาที งบประมาณ 1,526 ลานบาท ออกแบบแลวเสร็จ 
อยูระหวางขอจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาการกอสราง 3 ป คาดวาจะเริ่มกอสรางภายใน พ.ศ. 2561 และ   
แลวเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 

 

ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา (ฝงธนบุรี) จํานวน 2 แหง 
 

5. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัตถุประสงคเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายนํ้าในคลองทวีวัฒนาใหสามารถระบายนํ้าหลากจากพ้ืนที่ตอนบนผานพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี เพื่อระบายลงสูแมน้ําเจาพระยา โครงการแกมลิง คลองมหาชัย – คลองสนามชัย แมน้ํา  
ทาจีนและลงสูอาวไทย โดยจะตองระบายนํ้าผานคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เพ่ือปองกัน
และแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงธนบุรี โดยทําการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร งบประมาณ 2,274.20 ลานบาท ออกแบบแลวเสร็จ 
อยูระหวางของบอุดหนุนจากรัฐบาล ระยะเวลากอสราง 3 ป คาดวาจะเริ่มกอสรางภายใน พ.ศ. 2561 แลวเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2564 

6.  โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าในพื้นที่ฝงธนบุรี และรับน้ําโครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้า  
คลองทวีวัฒนาผานคลองภาษีเจริญ และระบายน้ําลงสูโครงการแกมลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย เพื่อปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงธนบุรี โดยทําการกอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง     
ไมนอยกวา 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 8.95 กิโลเมตร กําลังสูบ 48 ลูกบาศกเมตรตอวินาที งบประมาณ 
4,580 ลานบาท ปจจุบันศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรการเงินและผลกระทบโครงการแลวเสร็จและอยู
ระหวางขอจัดสรรงบประมาณเพื่อออกแบบรายละเอียด ระยะเวลากอสราง 4 ป คาดวาจะเริ่มดําเนินการไดในป 
พ.ศ. 2560 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2564  
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  จัดหาบึง สระ เปนแกมลิง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน
แนวพระราชดําริใหมีระบบการบริหารจัดการน้ําทวมในวิธีการท่ีเรียกวา “แกมลิง” ซึ่งเปนวิธีการดําเนินงานที่
สอดคลองกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครที่เปนพ้ืนที่ลุมรับนํ้าตามธรรมชาติ โดยมีพระราชดําริให  
จัดหาพื้นที่ลุม บึง สระเปนที่รองรบัน้ํา เมื่อฝนตกหนักใหนําน้ําเขามาเก็บกกัพักไวในแกมลงิเปนการช่ัวคราว เม่ือน้ํา
ในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายนํ้าออกจากแกมลิงโดยการไหลตามแรงโนมถวงของโลก  (Gravity Flow) ซึ่งจะชวย
ปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมได กรุงเทพมหานครไดนอมนําพระราชดําริแกมลิงมาดํา เนินการเพ่ือการปองกัน
และแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะนํ้าทวมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไดเปนอยางดี 
  หลักการในการดําเนินงานโครงการแกมลิงก็คือ จัดหาพื้นที่ลุมที่เปนบึง สระ แองน้ํา ใหมีระบบ
ตอเช่ือมกับระบบระบายนํ้าสาธารณะ เชน คลอง ทอระบายน้ํา ในฤดูฝนทําการพรองน้ําในแกมลิง ใหมีระดับต่ํา 
เพื่อเตรียมรองรบัน้ําฝนสวนที่เกินจากระบบระบายน้ําสาธารณะจะรองรบัไดใหไหล   เขามาเก็บกักไวในแกมลิงเปน
การช่ัวคราว เม่ือสภาวะของนํ้าในทอระบายน้ําและคลองพนภาวะวิกฤต  จึงคอยๆ ผอนระบายน้ําในแกมลิงไปสู 
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ทอระบายน้ํา คลองและแมน้ํา ซึ่งวิธีการดําเนินการดังกลาวจะชวยใหการดําเนินการแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถประหยัดคาใชจายในการกอสรางระบบระบายนํ้า เชน ทอระบายนํ้า สถานีสูบนํ้า และ      
คากระแสไฟฟาในการสูบน้ําลงไดมาก 
   ปจ จุ บั นสํ านั กการระบาย นํ้ า  ส ามารถจั ดหา พ้ืนที่ ร อ ง รั บและเ ก็บกั กน้ํ า ไ ว ได แล ว                 
จํานวน 25 แหง เก็บกักน้ําไดประมาณ 13.04 ลานลูกบาศกเมตร โดยฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา          
(ฝงพระนคร) จํานวน 23 แหง เก็บกักน้ําไดประมาณ 7.03 ลานลูกบาศกเมตร ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา   
(ฝงธนบุรี) จํานวน 2 แหง เก็บกักนํ้าไดประมาณ  6.01 ลานลูกบาศกเมตร 

 
  ในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา (ฝงธนบุรี)  มีพื้นที่แกมลิง 2 แหงประกอบดวย          
บึงวงแหวนเพชรเกษมและโครงการแกมลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย ซึ่งเปนโครงการตามพระราชดําริ           
สํานักการระบายนํ้ารวมกับกรมชลประทานดําเนินโครงการแกมลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย  และคลองอื่นๆ          
ที่อยูในพื้นที่โครงการเปนแกมลิงเก็บกักน้ําได 6 ลานลูกบาศกเมตร สํานักการระบายน้ําไดกอสรางสถานีสูบน้ํา 
ประตูระบายนํ้าและประตูเรือสญัจร 12 แหง รวมทั้งแนวปองกันน้ําทวม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตร กอสรางแลว
เสร็จ 
   พ้ืนที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตองการแกมลิงเพ่ือรองรับน้ําเพ่ือปองกันน้ําทวม
ประมาณ 13 ลานลูกบาศกเมตร แตขณะน้ีสามารถจัดหาได 23 แหง เก็บกักน้ําไดประมาณ 7.04 ลานลูกบาศกเมตร 
ตองการเพ่ิมเติมอีกประมาณ 5.96 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร  จะดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ ท่ี
เปนของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความรวมมือ เขาไปปรับปรุงในพ้ืนที่ของหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ใหไดแกมลิงเพิ่มข้ึน ในป 2557 จะจัดหาเพิ่มเติมโดยจะกอสรางแกมลิงหมูบานสัมมากร 
เขตสะพานสูง ปริมาตรเก็บกัก 227,200 ลูกบาศกเมตร จะกอสรางแลวเสร็จในป 2560 และแกมลิงสวนนํ้าเสรีไทย 
ปริมาณเก็บกัก 89,700 ลูกบาศกเมตร จะแลวเสร็จในป 2561 
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   พ้ืนที่แกมลิงเอกชน ซึ่ง เปนที่ ลุม บึง สระ ทะเลสาบ แองน้ํา ท่ีอยู ในพื้นที่ เอกชน เชน                
บึงทะเลสาบหมูบานจัดสรร กรุงเทพมหานครไดเขาไปติดตอประสานเจาของบึง ขอใชเปนแกมลิงเพ่ือรองรับน้ําใน
ฤดูฝน โดยประสานเขาไปปรับปรุงบึง กอสรางบอสูบน้ํา ประตูระบายนํ้า พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพื่อลดระดับน้ํา
ในบึงดังกลาว เตรียมรองรับฝนตกในชวงฤดูฝน มีบึงหมูบานเอกชนที่อนุญาตใหเขาไปดําเนินการ ไดแก บึงหมูบาน
สัมมากร เขตสะพานสูง หมูบานศุภาลัย เขตมีนบุรี หมูบานเมืองทองการเดน หมูบานเมืองทอง 2/1 และ         
หมูบานเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งชวยแกไขปญหานํ้าทวมใน  หมูบานดังกลาวและบริเวณพื้นที่ใกลเคียง  

ประตูระบายนํ�าเข้าบึงทางนํ�าล้นเข้าบึงสถานีสูบนํ�า

บึงพระรามเก้า

บึงพิบูลวัฒนา

บึงมักกะสัน
แกม้ลิงที�จดัหาไดใ้นปัจจุบนั

บึงหนองบอน

 
   นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครอยูระหวางเสนอขอแกไขขอกําหนดจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครใน
การจัดใหมีพื้นที่ชะลอนํ้าเพื่อปองกันน้ําทวมในโครงการหมูบานจัดสรรท่ีจะดําเนินการกอสราง ใหมปจจุบันอยู
ระหวางเสนอกรมที่ดินพิจารณาแกไข นอกจากน้ีผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปจจุบันยังไดกําหนดพื้นท่ีเปน
พื้นที่รองรับนํ้าเพื่อปองกันน้ําทวมและพื้นที่อนุรักษเพื่อเกษตรกรรมและการปองกันน้ําทวมไวในผังเมืองดวย 

   ศูนยควบคุมระบบปองกันนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารท่ี 7 
สิงหาคม 2533 เพ่ือใหศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม เปนศูนยในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ดานการปองกัน
น้ําทวม เรียกวาระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งมีศูนยกลางเปนสถานีแมขาย
ตั้งอยูบนช้ัน 6 สํานักการระบายนํ้า ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง และมีสถานีลูกขายจํานวนมาก
กระจายท้ังพื้นที่กรงุเทพมหานคร ทั้งฝงพระนครและฝงธนบุรี ทําการตรวจวัดคาตางๆ แลวสงขอมูลที่ตรวจวัดไดไป
ยังแมขายทางคลื่นวิทยุ ระบบเครือขายสื่อสารรับ-สงขอมูลทางไกล (General Packet Radio Service : GPRS) 
และเคเบิลใยแกวนําแสง เพื่อทําการรวบรวม วิเคราะห ประมวลผล และแสดงผลดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อ
ประกอบการพิจารณาสั่งการของผูบริหารในการแกไขปญหาอยางถูกตอง และปจจุบันไดพัฒนาระบบดังกลาว
เพิ่มข้ึนจํานวนมาก เชน 
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1.   เรดารตรวจฝน จํานวน     3 แหง 
2.   สถานีตรวจวัดปริมาณฝน  จํานวน 129 แหง 
3.   ระบบตัววัดสภาพอากาศ  จํานวน   52 แหง 
4.   ระบบเฝาระวังน้ําทวมบนถนน  จํานวน 113 แหง 
5.   ระบบเฝาระวังน้ําลนคลอง จํานวน 113 แหง 
6.   ระบบ CCTV จํานวน   55 แหง 
7.   ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ํา  จํานวน    23  แหง 
8.   ระบบตรวจสอบการทํางานของประตูระบายนํ้า   จํานวน    51    แหง 
9. ระบบการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา           จํานวน    32    แหง 

  ระบบท้ังหมดแสดงผลใหประชาชนติดตามไดตลอดเวลาทาง Website ของสํานักการระบายนํ้า 
(http://dds.bangkok.go.th) โดยขอมูลจะปรับใหเปนปจจุบันทุก 5 และ 15 นาที รวมทั้งสถานการณน้ําตาง ๆ 
ผานทางเครือขายสังคมออนไลน เชน  

facebook ของสํานักการระบายนํ้า (http://www.facebook.com/bkk.best)  
twitter     ของสํานักการระบายนํ้า (http://twitter.com/bkk_best) 
line     ของสํานักการระบายนํ้า (LINE ID : @bkk.best)  

   นอกจากติดตามสภาพนํ้าตางๆ แลว ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมยังทําหนาที่ รับเรื่องราว
รองทุกขจากประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง ทางโทรศัพทหมายเลข 02-248-5115 อัตโนมัติ 5 คูสาย รวมทั้งเปน
ศูนยกลางในการประชาสัมพันธ ใหสื่อสารมวลชนตางๆ ทราบถึงสถานการณน้ําในกรุงเทพมหานคร 

 

(http://twitter.com/bkk_best)
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การปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน 
   พ้ืนที่ชายฝงทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝงประมาณ 4.70 กิโลเมตร จนถึงปจจุบัน
ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา            
การกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ 7.00 เมตรตอป ความลาดชันของชายฝงประมาณ  1 : 500 
หากไมมีการปองกันและแกไขภายใน 10 ป จะสูญเสียชายฝงเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 70 เมตร 
   สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝงทะเลบางขุนเทียนประกอบไปดวย 

1. การลดลงของดินตะกอนจากแมน้ําเจาพระยา 
2. การทรุดตัวของแผนดินประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรตอป 
3. กระแสนํ้าชายฝงมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาดวยความเร็วประมาณ 0.2 - 0.3 เมตรตอวินาที 
4. คล่ืนขนาดใหญในฤดูมรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝง เพราะไมมีปาไมชายเลนยึด 
   จับดินตะกอนไว 
5. คาระดับนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึนจากภาวะโลกรอนโดยเฉล่ียประมาณ 0.2 เซนติเมตรตอป 

   แนวทางแกไข จะใชมาตรการชั่วคราว และมาตรการถาวร เพ่ือปองกันและยับยั้งการกัดเซาะ             
ชายฝงทะเล และเพ่ือดักจับตะกอนเพ่ิมเติมใหชายฝง โดยดําเนินการดังนี้ 
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  มาตรการชั่วคราว ไดดําเนินการกอสรางแนวคันไมไผปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน 
ดําเนินการเปน 3 ระยะ ตั้งแตป พ.ศ. 2553 – 2556 การปกแนวไมไผทั้ง 3 ระยะ แลวเสร็จในป พ.ศ. 2556 
  มาตรการถาวร จะกอสรางคันหินรอดักตะกอน (T-Groins) เพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝงและ
ชวยใหมีการตกตะกอนหลังแนวรอดักตะกอน ปจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) อยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คาดวาจะไดรับอนุญาต ภายในป พ.ศ. 2560 และจะเริ่ม
ดําเนินการกอสรางรอดักตะกอน โดยใชเวลาดําเนินการ 3 ป แลวเสร็จป พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นจะไดมีการปลูก
ปาไมชายเลนเพิ่มเติม เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของปาชายเลน ต้ังเปาใหมีความหนาแนนของปาไมเพ่ิมข้ึนอยาง
นอย 100-300 เมตร จากชายฝง เพ่ือใชเปนแนวกันชน และเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา เพ่ือคืนสภาพชายฝงทะเล
บางขุนเทียนใหกลับคืนมา 
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การแกไขปญหานํ้าทวมในป พ.ศ. 2554 และการเตรียมการในอนาคต 
   จากปญหาและอุทกภัยในป 2554 กรุงเทพมหานครไดมีการจัดทําแนวทาง มาตรการ และการ
เตรียมความพรอมการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร แบงการดําเนินการออกเปน                 
2 ระยะ คือ มาตรการระยะเรงดวน และมาตรการระยะยาว โดยมี รายละเอียดผลการดําเนินการ ดังนี้ 
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มาตรการระยะเรงดวน 
  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายนํ้า  

- ขุดลอกคูคลองและลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา 
- ติดตั้งเครื่องผลักดันนํ้าไฟฟาแรงสูงและดีเซล เพ่ือเพิม่ความเร็วของน้ําในคลองที่มีอปุสรรค                     

การระบายนํ้าในคลอง 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา 
- เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา 
- ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําในคลองระบายน้ําสายสําคัญ 
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 ซอมแซมแนวปองกันนํ้าทวมริมแมนํ้าเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์  ที่ชํารุด
เสียหาย เมื่อป พ.ศ. 2554 เชน ที่บริเวณปลายซอยจรัญสนิทวงศ 74/1 บริเวณปากคลองบางกอกนอยถึง          
คลองมหาสวัสดิ์ บริเวณขางสถานีดับเพลิงบางขุนนนท เปนตน 
 เสริมคันกั้นนํ้าริมแมนํ้าเจาพระยาคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ และคันก้ันนํ้าพระราชดําริ
ดานตะวันออก  โดยทําการเสริมความสูงคันปองกันน้ําทวมเดิมใหมีความสูงเพียงพอท่ีจะรองรับระดับนํ้าสูงสุดท่ี
เกิดข้ึนในป 2554 ดังนี้ 
 แนวริมแมนํ้าเจาพระยา 

- ชวงจากคลองบางเขนถึงสะพานกรงุธนบรุี 
ระดับเดิม +3.00 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม.รทก.) 
เพิ่มเปน   +3.50 ม.รทก. 

- ชวงสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปนเกลา 
ระดับเดิม +2.80 ม.รทก. 
เพิ่มเปน  +3.25 ม.รทก. 

- ชวงสะพานพระปนเกลาถึงสะพานพุทธยอดฟา 
ระดับเดิม +2.80 ม.รทก. 
เพิ่มเปน +3.00 ม.รทก. 

- ชวงสะพานพุทธยอดฟาถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับเดิม +2.50 ม.รทก. 
เพิ่มเปน +2.80 ม.รทก. 

  แนวริมคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ 
  ความสูงคันปองกันน้ําทวมเดิม +2.80 ม.รทก. เพิ่มเปน +3.00 ม.รทก. 
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คันกั้นนํ้าตามแนวพระราชดําริดานตะวันออก 
  กรุงเทพมหานครไดเสรมิคันกั้นน้ําดานตะวันออกตามแนวพระราชดําริ และประสานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเสริมคันกั้นน้ําดานตะวันออกตามแนวพระราชดําริ โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวปองกันน้ําทวมตามแนวพระราชดําริดานเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝง            
ทิศใต เริ่มจากแมน้ําเจาพระยาไปถึงประตูระบายนํ้าจุฬาลงกรณ ทําการเสริมความสูงคันกั้นน้ํา +3.95 ม.รทก. 
และจากประตูระบายน้ําจุฬาลงกรณเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ดานใตไปถึงคลองเจ็ด  และจากถนนเลียบ         
คลองเจ็ดฝงตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดําริเดิมที่ถนนนิมิตรใหม เสริมความสูงคันกั้นน้ําระดับความสูง 
+3.55 ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหมถึงถนนรมเกลา เสริมความสูงคันกั้นน้ํา +3.00 ม.รทก. สวนคันก้ันน้ํา
พระราชดําริเดิมบรเิวณใตคลองหกวาสายลางดําเนินการปรบัปรุงประตูระบายน้ําคลองสองสายใต และเสริมความสูงคัน
กั้นน้ําจากประตูระบายน้ําคลองสองสายใตถึงถนนรมเกลาสงู +3.00 ม.รทก. จากถนนรมเกลาถึงถนนบางพลี-ตําหร ุ 
เสริมความสูง +2.50 ม.รทก.  
  นอกจากน้ียังยกระดับถนนเปนคันกั้นนํ้าเพิ่มเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเปน        
คันกั้นนํ้า ที่ถนนราษฎรนิมิตร ชวงจากถนนหทัยราษฎรถึงถนนนิมิตรใหม  ยาวประมาณ 1.5 กิ โลเมตร            
ถนนหทัยมิตร ชวงจากถนนหทัยราษฎรถึงถนนนิมิตรใหม ยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และถนนประชารวมใจ   
ชวงจากถนนนิมิตรใหมถึงถนนคลองบงึไผและ ประตูระบายนํ้าคลองแสนแสบ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความสูง
คันกั้นนํ้า +3.00 ม.รทก. และ สรางทํานบกั้นน้ํา จํานวน 5 แหง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสาม
ตะวันออก คลองสองตะวันออก และคลองหน่ึงตะวันตก  
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มาตรการระยะยาว 
กรุงเทพมหานครไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําใหมี

ความพรอมในการรับมือกับปญหาน้ําทวมจากน้ําฝน น้ําทะเลหนุน และน้ําเหนือหลาก โดยไดจัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) ซึ่งไดกําหนดเปาหมายหลัก 2 ประการ 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับปญหาอุทกภัยที่มีสาเหตุจากน้ําเหนือหลากและน้ําทะเลหนุนสูง โดยการกอสรางปรับปรุงแนวปองกันน้ํา
ทวมริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นนํ้าดานตะวันออกตามแนวพระราชดําริ 

  โครงการหลักท่ีดําเนินการ 
  กอสรางปรับปรุงเสริมความมั่นคงแข็งแรง และเสริมคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา

เจาพระยา�คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นนํ้าพระราชดําริใหสามารถปองกันปญหานํ้าหลากจาก
ตอนบนที่ความสูง +3.00 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาสูงสุดในป พ.ศ. 2554  
+2.53 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายนํ้าใหสามารถรองรับปญหานํ้าทวมขัง เน่ืองจากฝนตกใหเพิ่ม
มากขึ้น โดยใหสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสม 113 มิลลิเมตรใน 1 วันหรือคิดเปนความเขมของฝนไมเกิน 80 
มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (จากเดิมสามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได 80 มิลลิเมตร/วัน หรือคิดเปนความเขมของฝนไม
เกินที่ 60 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง) โดยจะดําเนินการกอสรางพัฒนาระบบระบายนํ้า เพื่อรองรับปริมาณฝนดังกลาว 
ดังนี้ 
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  โครงการหลักท่ีจะดําเนินการ 
  2.1 กอสรางอุโมงคระบายนํ้าขนาดใหญเพิ่มเติมอีก 6 แหง (จากเดิมที่มีอยูแลว 7 แหง) 

ความยาวประมาณ 44.08 กิโลเมตร ขีดความสามารถในการระบายน้ําได 260 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมี     
ผลการดําเนินการ ดังนี้ 

- อยูระหวางกอสราง 2 แหง  
1. อุโมงคบางซื่อ จะแลวเสร็จตนป 2560  
2. อุโมงคบึงหนองบอน จะแลวเสร็จป 2562 

- จัดทําแบบแลวเสร็จอยูระหวางขอจัดสรรงบประมาณ 2 แหง  
1. อุโมงคคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด คาดวาจะเริ่มกอสรางในป พ.ศ. 2561 

แลวเสร็จในป พ.ศ. 2564 
2. อุโมงคคลองแสนแสบ จากอุโมงคคลองแสนแสบและคลองลาดพราวถึงซอย

ลาดพราว 130 คาดวาจะเริ่มกอสรางในป พ.ศ. 2561 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2563 
- อยูระหวางออกแบบรายละเอียด 2 แหง  

1. อุโมงคคลองเปรมประชากร 
2. อุโมงคคลองพระยาราชมนตรี 

  2.2 จัดหาและกอสรางพื้นที่รับน้ํา (แกมลิง) เพิ่มเติมจากปจจุบันมีอยูแลว 25 แหง 
สามารถรองรับน้ําช่ัวคราวได 13.04 ลานลูกบาศกเมตร อยูระหวางการกอสราง 2 แหง ไดแก แกมลิงในหมูบาน
สัมมากร เขตสะพานสูง เก็บน้ําได 227,200 ลูกบาศกเมตร แลวเสร็จในป 2559 และจะกอสรางแกมลิงสวนนํ้าเสรีไทย 
เขตคันนายาว เก็บน้ําได 89,700 ลูกบาศกเมตร แลวเสร็จในป 2560 รวมเก็บน้ําได 0.32 ลานลูกบาศกเมตร และ
จะจัดหาเพ่ิมเติมอีก 12 แหง สามารถเก็บน้ําได 5.947 ลานลูกบาศกเมตร และจัดหาพื้นที่รองรับน้ํา (แกมลิง) โดย
การเวนคืนที่ดินที่เปนพื้นที่ลุมต่ําบริเวณเหนือถนนรามอินทราในพ้ืนที่เขตสายไหม คลองสามวา คันนายาว และ  
มีนบุรี โดยจากผลการศึกษาสํารวจพบวามีพื้นที่ที่เหมาะสม สมควรจัดทําพื้นที่แกมลิงเพ่ือรองรับนํ้าช่ัวคราวกอน
ระบายลงสูคลองระบายน้ําสาธารณะ เพื่อลดปริมาณน้ําทาที่เพิ่มสูงข้ึน โดยมีพื้นที่ที่จะเวนคืนเปนแกมลิง จํานวน    
6 แหง พื้นที่รวม 885 ไร รองรับน้ําไดรวม 4.96 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันอยูระหวางประชาสัมพันธและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ไดทราบรายละเอียดการดําเนินการ 

  2.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายนํ้า โดยการกอสรางเข่ือนริมคลองพรอม    
ขุดลอก รวมทั้งรื้อยายสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําคู คลอง ออกจากคลองระบายน้ําสาธารณะ 

  2.4 กอสราง ปรับปรุง ทอระบายน้ําเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขังในถนน ตรอก ซอย ที่เปนพื้นที่ลุมต่ําที่ประสบปญหานํ้าทวม 

  2.5 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของอาคารระบายน้ํา เชน สถานีสูบน้ํา ประตูระบายนํ้า 
บอสูบนํ้า ใหมีประสิทธิภาพในการเรงระบายนํ้าทวมขังใหเร็วยิ่งขึ้น 

  2.6 พัฒนาขีดความสามารถของศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการติดตามสถานการณน้ํา การคาดหมายสภาพอากาศ เพื่อแจงขอมูลและประชาสัมพันธ ใหแกประชาชนได
ทราบขอมูลที่ถูกตองรวดเร็ว 
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  2.7 สรางภาคีเครือขายระหวางกรุงเทพมหานครกับประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การวางแผนการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม รวมทั้งรณรงคใหประชาชนชวยกันดูแล บํารุงรักษา     
คู คลอง ทอระบายน้ํา ไมทิ้งขยะลงในทางระบายน้ํา และชวยกันดูแล บํารุงรักษาทางระบายนํ้า เปนตน 

  2.8 จัดทําแผนบริหารจัดการนํ้า อยางบูรณาการรวมกันกับรัฐบาลและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมระหวางกรุงเทพมหานครกับพื้นที่
ใกลเคียงไมใหเกิดผลกระทบกับพื้นที่ทั้งสองฝาย 

 
โครงการบริหารจัดการนํ้าในสวนของกรุงเทพมหานคร ระยะเรงดวนท่ีเสนอคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (ครม. เห็นชอบ 30 ธันวาคม 2557) 
 เพื่อใหการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย เปนไปอยางรวดเร็ว        
มีประสิทธิภาพปองกันและบรรเทาภัยพิบัติใหกับประชาชน คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งเมื่อวันที่          
3 กรกฎาคม 2557 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือ
กําหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การปองกันและแกไขอุทกภัย ภัยแลง และ
คุณภาพนํ้าของประเทศ โดยในป พ.ศ. 2557 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าได
มอบหมายนโยบายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นําเสนอโครงการเรงดวนที่เห็นวามีความสําคัญ และสามา รถแกไข
ปญหาที่มีความจําเปนเรงดวนใหแกคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
ซึ่งกรุงเทพมหานครไดพิจารณาคัดเลือกโครงการปองกันน้ําทวม ระบายน้ํา และบําบัดน้ําเสีย ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ตามประเด็นยุทธศาสตร มหานครปลอดภัย ดานปลอดภัยพิบัติ และดานปลอดมลพิษ 
เสนอคณะกรรมการ โดยในป พ.ศ. 2561 ไดเสนอโครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน 28 โครงการ 
เปนโครงการตอเน่ืองที่ไดรับอนุมัติงบประมาณแลว จํานวน 2 โครงการ และเปนโครงการใหม จํานวน             
26 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,491.52 ลานบาท รายละเอียดตามตารางที่แนบ 
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แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
 คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ไดกําหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ําของ
ประเทศ เพื่อเปนกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 
ภัยแลง และคุณภาพนํ้าของประเทศ อยางมีเอกภาพและบูรณาการ โดยไดเสนอยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
 2. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
 3. ยุทธศาสตรการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 
 4. ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพนํ้า 
 5. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 
 6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
  
 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และมอบใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของนําไปดําเนินการภายใตกรอบแนวทางของยุทธศาสตร ดังกลาว 
 กรุงเทพมหานครไดพิจารณาเสนอโครงการบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานคร ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป และตามยุทธศาสตร มหานครปลอดภัย ดานปลอดภัยพิบัติ และดาน
ปลอดมลพิษ เพ่ือรางบรรจไุวในยุทธศาสตรการบริหารจดัการทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยโครงการบริหารจัดการ
น้ําของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําของประเทศ จํานวน 3 ยุทธศาสตร คือ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย โดยในสวนของกรุงเทพมหานคร 
มีเปาหมายหลัก ดังนี้ 

1. พัฒนาคลองระบายนํ้าสายหลัก เพื่อเปนแกมลิง และระบายน้ําฝน และน้ําหลาก และ
ชวยลําเลียงน้ําเขาสูอุโมงคระบายน้ําใหเร็วยิ่งขึ้น 
  2. เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ํา โดยกอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ 
  3. พัฒนาปรับปรุงคลองฝงตะวันตก เพ่ือนําน้ําจากพื้นที่ฝงธนบุรี ระบายลงสูโครงการ
แกมลิงคลองสนามชัย-คลองมหาชัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการคุณภาพนํ้า โดยในสวนของกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายหลัก   
ในการปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอยางยั่งยืน และสงเสริมการใชน้ําที่ผานการ
บําบัดมาใชประโยชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ โดยในสวนของกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายหลักในการ
พัฒนาขีดความสามารถของศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม เพื่อเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าในถนนสายหลัก เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังเน่ืองจากฝนตกหนัก 
 รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอก อนุพงษ เผ าจินดา ) ไดมอบหมายให
กรุงเทพมหานครดําเนินการแกไขปญหาการระบายน้ําในพื้นที่วิกฤติที่เกิดปญหาน้ําทวมขัง เน่ืองจากฝนตกหนัก 
โดยใหพิจารณาขยายความกวางของทอระบายน้ําใหมีขนาดใหญทดแทนทอเดิมที่มีขนาดเล็ก เพื่อแกไขปญหา     
น้ําทวมพื้นที่ 
 สํานักการระบายนํ้าไดพิจารณาโครงการกอสรางระบบระบายน้ําในถนนสายหลัก เพื่อแกไข 
ปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพื้นท่ีที่ประสบปญหานํ้าทวมเปนประจําเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการ 
ที่นําเสนอทั้งสิ้น 16 โครงการ เปนเงินงบประมาณรวม 2,498.23 ลานบาท แบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 : จํานวน  11  โครงการ  เปนเงิน  2,208.790  ลานบาท ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลให
ดําเนินการในป 2559-2560 

ที ่ โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) 
1 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 114 
2 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนศรีอยุธยาและถนน

พระรามท่ี 6 
492.10 

3 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนพหลโยธินบริเวณแยก
เกษตรศาสตร 

232 

4 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสด ี 175.18 
5 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนสขุุมวิท 63 (เอกมัย)  335.41 
6 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช 

และถนนเจริญกรุง 
102 

7 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมซอยสุขมุวิท 4 (นานาใต) 141.91 
8 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมซอยสุขมุวิท  14 95.80 
9 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมซอยสุขมุวิท 39 261.72 
10 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร 17 

และถนนสวนพล ู
40 

11 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าบริเวณถนนสขุุมวิทจากซอยสุขุมวทิ 107 ถงึคลองบางนา 218.67 
 รวม 2,208.79 

ระยะท่ี 2 : จํานวน  5  โครงการ  เปนเงิน  289.44  ลานบาท  อยูระหวางขอจัดสรรงบประมาณประจําป 2561 
ที ่ โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) 
1 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนอูทองนอก                  

(ลานพระราชวังดุสิต) 
69.31 

2 โครงการปรับปรุงบอสูบนํ้าถนนเพชรบุรี ตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย 33.72 
3 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 110 
4 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนจนัทน 21.54 
5 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมถนนสุวนิทวงศ 54.87 
 รวม 289.44 
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 อยูระหวางเสนอขอความเห็นชอบราคากลางจากสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง (ณ 
ธันวาคม 2559) คาดวาจะสามารถลงนามในสัญญากอสรางทั้ง 11 โครงการ ไดภายในเดือนมีนาคม 2560 กอสราง
แลวเสร็จในป 2561 

ปญหาและอุปสรรค 
   ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมมี ดังนี้ 
   1. หากมีปริมาณน้ําหลากจากพ้ืนที่ตอนบนมีปริมาณมากจะเกิดปญหาความขัดแยงของประชาชน
ในพื้นที่นอกคันปองกันน้ําทวมและพื้นทีภ่ายในแนวปองกันน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีปญหาการทําลาย
คันปองกันน้ําทวม เชนเม่ือป พ.ศ. 2554 
   2. การกอสรางคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาพ้ืนที่ตอนบน เพื่อปองกันพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ งหากมีปริมาณน้ําหลากมากเชนป 2554 จะทําใหปริมาณนํ้าหลากท่ีไหลผาน
กรุงเทพมหานครจะเพิ่มสูงข้ึนเกินขีดความสามารถของคันปองกันน้ําทวมของกรุงเทพมหานครจะรองรับได 
   3. ถนนและทางรถไฟที่ตัดผานจากดานตะวันออกไปตะวันตก ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กอสราง         
กีดขวางเสนทางระบายนํ้าลงสูแมน้ําเจาพระยาและลงสูทะเล ชวงที่ตัดผาน คู คลอง มีการกอสรางทอระบายน้ํา 
สะพานทอ มีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการระบายนํ้า บางสวนมีการกอสรางสะพานขามคลอง มีตอมอสะพานอยูในคลอง 
กีดขวางทางระบายน้ําทําใหคลองระบายนํ้าบริเวณดังกลาวแคบเปนคอคอด เปนปญหาอุปสรรคในการระบายน้ํา 
   4. มีประชาชนปลูกสรางอาคารรุกล้ําลงในแมน้ําเจาพระยา และคู คลอง กีดขวางการกอสราง
และพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา รวมทั้งทําใหประสิทธิภาพการระบายนํ้าในคลองระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพไมเพียงพอตอการระบายนํ้าทวมขังในพื้นที่ 
   5. ปญหาอุปสรรคในการขอใชพื้นที่ เพ่ือกอสรางระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําจาก
หนวยงานสาธารณูปโภคเจาของพ้ืนที่ สวนใหญจะไมไดรับความยินยอม อนุญาตใหใชพื้นที่ในการกอสรางระบบ
ปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา เชน ขออนุญาตใชพื้นที่ลุม บึง สระ บอน้ํา เพื่ อทําแกมลิง ขอใชสถานท่ีเพื่อ
กอสรางสถานีสูบน้ํา อาคารรับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา 
 

ความรวมมือในการบริหารจัดการรวมกัน 
   การบริหารจัดการนํ้าในลุมน้ําเจาพระยา เพ่ือการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมอยางบูรณาการ
จะตองดําเนินการรวมกันทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยควรมีการรวมดําเนินการ ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการนํ้าจะตองดําเนินการท้ังระบบ โดยบริหารจัดการต้ังแต ตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายนํ้า ไดแก 

ตนนํ้า - ฟนฟูอนุรักษตนน้ํา 
 - ปรับปรุงเกณฑการบริหารนํ้า 
 - เฝาระวังและเตือนภัย 
 - ขุดลอกลํานํ้า 
 - ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา 

- จัดหาพื้นที่รับน้ําหลาก 

กลางนํ้า  - จัดหาทุงรับน้ํา/พื้นที่รับน้ําหลาก 
 - ขุดลอกลํานํ้า 
 - ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา 
 - คันกั้นนํ้าและคันปดลอม 
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ปลายนํ้า - จัดหาทุงรบัน้ํา/พื้นทีร่ับน้ําหลาก   - คันกั้นนํ้าและคันปดลอม 

 - ขุดลอกลํานํ้า - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

- ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา 
 

ซึ่งหากทุกหนวยงานรวมมือดําเนินการตามที่รัฐบาลกําหนดไว ก็จะสามารถปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   2. ใหหนวยงานสาธารณูปโภคที่กอสรางสิ่งกีดขวางเสนทางระบายน้ํา เชน ทอลอด สะพาน     
ทอสะพานขามคลอง ที่เปนคอคอด ซึ่งเปนอุปสรรคการระบายน้ํา ทําการแกไข รื้อยาย หรือ ขยาย สิ่งกอสราง
ดังกลาวใหทางระบายนํ้ามีความกวางไมนอยกวา ความกวางของทางระบายน้ําเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําใหเพิ่มข้ึน 
 3. ใครขอความรวมมือ และขอความอนุเคราะห ใหหนวยงานเจาของพื้นที่ยินยอมและอนุญาตให
กรุงเทพมหานครเขาไปใชพื้นที่ เพื่อสาธารณประโยชนในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม 
   4. การรื้อยายอาคารท่ีบุกรุก แมน้ํา คู คลอง สาธารณะ ในทางปฏิบัติทําไดยากลําบาก เนื่องจาก
สวนใหญเปนผูมีรายไดนอยและพักอาศัยมาเปนเวลานาน การใชกฎหมายอยางเครงครัด เพ่ือทําการยายผูบุกรุก 
ดังกลาวออกจากพื้นที่ทําใหเกิดผลกระทบดานสังคม มีการประทวงตอตาน ทําใหปญหาดังกลาว ยังไมไดรับการ
แกไขใหหมดไป อยางไรก็ตามการแกไขการบุกรุกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน 2555 เห็นชอบขอเสนอการบริหารจัดการสิ่งกอสรางรุกล้ําลําน้ําสาธารณะของคณะกรรมการบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ที่เสนอใหกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครรวมกันดําเนินการตามกฎหมาย
กับผูบุกรุกลํานํ้าสาธารณะ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พิจารณาจัดหาที่พักอาศัย
ถาวรใหกับผูบุกรุก รวมท้ังขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดานสังคม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2557 กําหนดมาตราการจัดระเบียบและแกไขปญหาชุมชนแออัด และการสรางที่อยูอาศัยรุกล้ําแนวคลองและทาง
ระบายน้ํา ใหฝายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ฝายความม่ันคง  โดย
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ดําเนินการกําหนดมาตรการจัดระเบียบและแกไขปญหาชุมชนแออัดและการสรางที่อยูอาศัยรุกล้ําแนวลําคลอง 
และทางระบายน้ํา 
 ปจจุบันสํานักการระบายน้ํา ไดประชุมประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง       
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติงานแกไขปญหาการบุกรุก
คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2555 กําหนดแผนดําเนินการแกไขปญหา
การบุกรุกคลองสายตางๆ ออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเรงดวน จํานวน 9 คลอง ระยะถัดไป จํานวน 34 คลอง 
และระยะปกติ จํานวน 1,118 คลอง ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการระยะเรงดวน  
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการเก็บขยะทางนํ้า 

คลองมหานาค คลองแสนแสบและหนาตะแกรงสถานีสูบน้ํา ประจําป 2560 

กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา 

 
พ้ืนที่บํารุงรักษา 1 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง 
ขนาด 

พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 สถานีสูบน้ําคลองบางเขน แมนํ้าเจาพระยา คลองบางเขน  11 - 20 1,150 บางซ่ือ 
2 สถานีสูบน้ําคลองบางเขน แมนํ้าเจาพระยา ถนนประชาชื่น  8 - 22 6,100 บางซ่ือ 
    ถนนประชาชื่น คลองลาดพราว  8 - 30 4,750 จตุจักร 
3 สถานีสูบน้ําคลองบางซ่ือ แมนํ้าเจาพระยา คลองเปรม  12 - 18 1,550 ดุสิต 
    คลองเปรมประชากร ทางรถไฟสายเหนือ  12 - 18   500 บางซ่ือ 

    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนวิภาวดีรังสิต  12 - 18 2,600 พญาไท 
    ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก  12 - 18 1,450 ดินแดง 
    ถนนรัชดาภิเษก คลองลาดพราว  12 - 18 1,800 หวยขวาง 
4 สถานีสูบน้ําคลองสามเสน แมนํ้าเจาพระยา ทางรถไฟสายเหนือ  10 - 25 5,750 ดุสิต 

    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง  5 - 25 4,800 ดินแดง 
    ถนนอโศก-ดินแดง คลองแสนแสบ  8 - 15 4,000 ราชเทว ี
            หวยขวาง 
  34,450   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 3 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง 
ขนาด 

พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองเตย คลองพระโขนง คลองไผสิงหโต 8 - 48 3,150 คลองเตย 
2 คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม ทางดวนพิเศษเฉลิม 20 - 35 3,850 ปทุมวัน 

  7,000   
หมายเหตุ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯประจําปอาจไมตรงตามแผนท่ีวางไวเนื่องจากตองแกไขปญหาเรื่องรองเรียนปญหาน้ําทวม 

งานเรงดวนและงานกิจกรรมตางๆตามนโยบาย 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา 4 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กวาง/ม. ยาว/ม. 
  หนาตะแกรงแนวถนนออนนุช 
1 คลองขุนสกล คลองพระโขนง คลองตาสาด 4 - 20 1,550 สวนหลวง 
2 คลองศาลเจา คลองพระโขนง ถนนออนนุช 6 - 12 1,500 สวนหลวง 
3 คลองเคล็ด คลองพระโขนง คลองตาสาด (คู) 6 - 15 1,650 สวนหลวง 
4 คลองบานหลาย คลองพระโขนง สุดระยะที่กําหนดให 7 - 8 3,400 พระโขนง 
5 คลองสวนออย คลองพระโขนง ซอยสุขุมวิท 93 2 - 6   950 สวนหลวง 
6 คลองบางนางจีน คลองพระโขนง คลองบางออใหญ 2 - 6   950 สวนหลวง 
  หนาตะแกรงแนวถนนสุขุมวิท 
1 คลองเจ็ก แมนํ้าเจาพระยา ซอยสุขุมวิท 60/1 4 - 8 1,600 พระโขนง 
2 คลองบางออ           
 3  คลองเปง คลองแสนแสบ ซอยเจริญสุข 4 - 8 1,100 วัฒนา 
  หนาตะแกรงแนวถนนรามคําแหง 
1 คลองจิก คลองแสนแสบ คลองกะจะ 6 - 9 1,600 บางกะป (ใต) 
       

              14,300   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 5 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กวาง/ม. ยาว/ม. 
1 คลองแสนแสบ คลองตัน ปตร.คลองแสนแสบ 20 - 35 5,200 สะพานสูง 

      
(บริเวณนิคม

อุตสาหกรรมบางชัน) 
     

          5,200   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 

 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 6 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต กวาง/ม. ยาว/ม. 
1 คลองลําบึงขวาง คลองลาดบัวขาว ปตร.คลองลําบึงขวาง  8 - 18 4,050 มีนบุรี 

       
          4,050   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดเก็บผักตบชวา 

ตามการถายโอนภารกิจจากกรมชลประทานประจําป 2560 

กลุมงานบํารงุรักษาคลอง 1  กองระบบคลอง สํานักการระบายนํ้า 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 5 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด  
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสามประเวศ ลํารางศาลเจา คลองประเวศบุรีรมย 8 - 15 6,000 ลาดกระบัง 
2 คลองส่ีประเวศ ลํารางศาลเจา คลองประเวศบุรีรมย 8 - 15 6,400 ลาดกระบัง 
3 คลองหลวงแพง คลองลําตาอิน คลองประเวศบุรีรมย 20 - 25 5,000 ลาดกระบัง 
4 คลองประเวศบุรีรมย ปตร.ประเวศฯตอน สุดเขต กทม. 22 - 45 17,000 ลาดกระบัง 
5 คลองทับยาว คลองลําปลาทิว สุดเขต กทม. 15 - 20 9,935 ลาดกระบัง 
6 คลองลําบึงใหญ ลํารางตาทรัพย คลองลํากอไผ 15 - 25 2,900 ลาดกระบัง 

            47,235  
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 

 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 6 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองซอยท่ี 8 คลองส่ีตะวันออก สุดเขต กทม. 34 2,530 คลองสามวา 
2 คลองซอยท่ี 9 คลองลําหิน สุดเขต กทม. 34 6,100 คลองสามวา 
3 คลองซอยท่ี 10 คลองลําหิน สุดเขต กทม. 34 11,400 หนองจอก 
4 คลองซอยท่ี 11 คลองลําหิน สุดเขต กทม. 34 12,000 หนองจอก 
5 คลองพระราชดําริ 1 คลองแสนแสบ คลองสองตะวันออก  15 - 20 5,300 คลองสามวา 
6 คลองพระราชดําริ 2 คลองแสนแสบ คลองส่ีตะวันออก  15 - 20 8,280 คลองสามวา 
7 คลองลําเจียรดับ คลองแสนแสบ คลองลําหินใต  8 - 15 6,500 หนองจอก 
8 คลองสามวา คลองแสนแสบ สุดเขต กทม.  14 - 25 12,000 คลองสามวา 
9 คลองแสนแสบ ปตร.หนองจอก คลองสิบสี ่  20 - 35 3,000 หนองจอก 
10 คลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ สุดเขต กทม.  20 - 25 6,500 หนองจอก 
11 คลองหลวงแพง คลองนครเนื่องเขต คลองลําตาอิน  20 - 25 10,200 หนองจอก 
12 คลองสามประเวศ คลองแสนแสบ ลํารางศาลเจา  8 - 15 5,000 มีนบุรี 
13 คลองส่ีประเวศ คลองแสนแสบ ลํารางศาลเจา  8 - 15 5,400 มีนบุรี 
14 คลองลําบึงใหญ คลองแสนแสบ ลํารางตาทรัพย  15 - 25 4,200 มีนบุรี 

          98,410   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการเปดทางนํ้าไหล ประจําป 2560 

กลุมงานบํารงุรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 1 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คูนายกิมสาย 3 คลองเปรมประชากร สุดระยะ  4 - 12 3,800 ดอนเมือง 
2 คลองตาอูฐ คลองเปรมประชากร สุดระยะที่กําหนดให  2 - 8 3,000 หลักสี่ 
3 คลองวัดหลักส่ี คลองเปรมประชากร คลองสอง  6 - 9 1,300 หลักสี่ 
4 คลองบางตลาด คลองเปรมประชากร คลองประปา 5.5 - 14 2,740 หลักสี่ 
5 คลองลาดยาว คลองเปรมประชากร บริเวณซ.พหลโยธิน 23  4 - 8 2,350 ดอนเมือง 
6 คลองพญาเวิก คลองบางซื่อ สุดระยะ  2.8 - 12 1,800 สายไหม 
7 คลองสมปอย สถานีสูบน้ําตอน คลองแยกคลอง  2.5 - 12 1,200 บางซ่ือ 
  พระราม 6 แมนํ้าเจาพระยา บางซอน      จตุจักร 
8 คลองซุง แมนํ้าเจาพระยา ทางรถไฟสายเหนือ  18 - 30 540 ดอนเมือง 
9 คลองนํ้าแกว ถนนรัชดาภิเษก คลองพญาเวิก  7.5 - 9 2,350 ดุสิต 
10 คลองหวยขวาง คลองบางซื่อ ถนนรัชดาภิเษก  4.5 - 13 2,500 บางซ่ือ 
  ถนนรัชดาภิเษก คลองชวดใหญ 6.5 - 25 2,000 พญาไท 

11 คลองยายสุน ถนนรัชดาภิเษก ศรีวราแมนชั่น  3.5 - 7  550 ดินแดง 
    ศรีวราแมนชั่น คลองสามเสน  3 - 7 1,650 หวยขวาง 

          25,780   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
              - คูนายกิมสาย 3  อยูระหวางกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. 
พ้ืนที่บํารุงรักษา 2 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองครุ คลองแสนแสบ คลองลําเกร็ด  5 - 9 6,600 คันนายาว 
2 คลองยายเผื่อน คลองตาหนัง คลองแสนแสบ  4 - 8 2,000 บางกะป 
3 คลองโคกคราม คลองไผเขียว ถนนประดิษฐมนูธรรม  10 - 40 2,200 ลาดพราว 
4 คลองทรงกระเทียม คลองลาดพราว คลองจ่ัน  5 - 10 3,950 ลาดพราว 
5 คลองพลับพลา คลองลาดพราว คลองแสนแสบ  6 - 8 1,800 วังทองหลาง 
6 คลองกุม คลองแสนแสบ คลองหนองแขม  5 - 7 3,300 บึงกุม 
7 คลองลําเจียก คลองอายเสือ คลองบางขวด  5 - 8 2,800 บึงกุม 
8 คลองบางขวด คลองตาเรง คลองบางเตย  4 - 10 4,400 บึงกุม 
9 คลองลําชะลา ซอยรามอินทรา 58 คลองตาเรง  5 - 8 2,000 คันนายาว 
10 คลองลําเกร็ด คลองลําชะลา คลองบางชัน  5 - 10 5,500 คันนายาว 
11 คลองวัดตึก ถนนลาดพราว คลองแสนแสบ  4 - 8 3,750 วังทองหลาง 
          38,300   

หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
              - คลองพลับพลา คลองลําชะลาอยูระหวางกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา 5 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองหนองบอน คลองพระโขนง คลองปลัดเปรียง 8 - 12 6,100 ประเวศ 
 คลองประเวศบุรีรมย คลองตาสาด 8 - 15 1,900 สวนหลวง 

2 คลองมะขามเทศ คลองสองหอง คลองหนองบอน 6 - 9 4,000 ประเวศ 
3 คลองศาลาลอยบน คลองสองหอง คลองศาลาลอยลาง 6 - 8 1,500 ประเวศ 
4 คลองศาลาลอยลาง คลองประเวศบุรีรมย คลองมะขามเทศ 5 - 9 3,000 ประเวศ 
5 คลองทับชางบน ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองประเวศบุรีรมย 8 - 24 1,000 ประเวศ 
6 คลองทับชางลาง ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองทับชางบน 6 - 8 1,500 ประเวศ 
7 คลองจรเขขบ คลองประเวศบุรีรมย คลองสองหอง 5 - 12 2,500 ประเวศ 
8 คลองตาพุก คลองประเวศบุรีรมย คลองขันแตก 6 - 20 3,300 ประเวศ 
9 คลองสิงหโต คลองขันแตก คลองปากน้ํา 6 - 12 1,800 ประเวศ 
10 คลองขันแตก คลองปกหลัก คลองสิงหโต 8 - 12 1,150 ประเวศ 
11 คลองปากน้ํา คลองอาจารยพร คลองสิงหโต 8 - 10 1,450 ประเวศ 

  29,200   
12 คลองปกหลัก คลองอาจารยพร คลองจรเขขบ 7 - 8 3,050 ประเวศ 
13 คลองปลัดเปรียง คลองมะขามเทศ คลองตนตาล 5 - 8 3,800 ประเวศ 
14 คลองสาหราย คลองบางนา คลองปลัดเปรียง 6 - 8 1,800 ประเวศ 
15 คลองตนตาล คลองปกหลัก คลองปลัดเปรียง 6 - 8 4,200 ประเวศ 
16 คลองแมจันทร ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คลองประเวศบุรีรมย 6 - 8 1,000 ประเวศ 
17 คลองหนึ่ง คลองลํานายโส คลองประเวศบุรีรมย 8 - 20 5,950 ลาดกระบัง 
18 คลองสองตนนุน คลองลํานายโส คลองประเวศบุรีรมย 8 - 20 5,800 ลาดกระบัง 
19 คลองลําบึงบานมา ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี คูน้ําหมูบานเอ้ือสุข 5 - 10 950 ประเวศ 

ซอยอางศิลา คลองจวน 5 - 10 1,950 สวนหลวง 
(โครงการเปดทางนํ้าไหล จํานวน 2 หนวย หนวยละ 25 คน)   28,500  

หมายเหตุ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯประจําปอาจไมตรงตามแผนท่ีวางไวเนื่องจากตองแกไขปญหาเรื่องรองเรียนปญหาน้ําทวมงานเรงดวน 
และงานกิจกรรมตางๆตามนโยบาย 
- คลองลําบึงบานมาอยูระหวางกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. 
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แผนปฏิบัติงานตามโครงการรักษาความสะอาดคู คลอง ประจําป 2560 
กลุมงานบํารงุรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 1 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองบางโพ แมนํ้าเจาพระยา ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 1.5 - 6.5 1,450 บางซ่ือ 
2 คลองขรัวตาแกน สถานีสูบน้ําตอน ซอยสะพานขวา  3 – 7.5 1,150 บางซ่ือ 
    แมนํ้าเจาพระยา         
3 คลองบางซอน แมนํ้าเจาพระยา คลองแยกคลองบางซอน  6 - 17 1,000 บางซ่ือ 
4 คลองแยกคลองบางซอน คลองสมปอย สุดระยะที่กําหนด  8 - 25 1,200 บางซ่ือ 
    พระราม 6 (ซ.ประชานฤมิตร)       
5 คลองกระดาษ คลองแยก 

คลองบางซอน 
ซอยสะพานทอง 1.75 - 5 850 บางซ่ือ 

6 คลองบางโพขวาง แมนํ้าเจาพระยา คลองขวางบางโพ  2 - 5 1,100 บางซ่ือ 
7 คลองขวางบางโพ คลองบางซอน สุดระยะที่กําหนดให  3 - 8 484 บางซ่ือ 
      (ซ.ประชานฤมิตร)       
8 คูน้ําขางถนนประดิพัทธ บอสูบน้ําถนน จุดท่ีกําหนดให  4 - 8 485 ดุสิต 
    พระราม 5         
9 คูน้ําขางโบสถแมพระฟาติมา คลองสามเสน สุดเขตคลอง  3 - 5 580 ดินแดง 
10 คลองนาซอง คลองสามเสน คลองหวยขวาง  3 – 6.5 3,500 ดินแดง 
11 คูขางโรงพยาบาลรถไฟ คลองแสนแสบ บึงมักกะสัน  2.5 - 18 750 ราชเทว ี
          12,549   

หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 2 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองตาหนัง คลองลําเจียก คลองแสนแสบ  5 - 8 6,450 บางกะป 
2 คลองลําพังพวย คลองจ่ัน คลองแสนแสบ  12 - 25 3,800 บางกะป 
3 คลองจ่ัน คลองอายเสือ คลองแสนแสบ  6 - 9 4,900 บางกะป 
4 คลองเจาคุณสิงห คลองทรงกระเทียม คลองแสนแสบ  4 - 9 4,900 วังทองหลาง 
5 คลองจิตรมิตรมหาดไทย คลองจ่ันชวงชุมชนไดร สถานีสูบน้ําคลองแสน  6 - 8 2,000 วังทองหลาง 
6 คลองหนองแขม คลองแสนแสบ ซ.รามอินทรา 58  6 - 8 3,100 บึงกุม 
7 คลองบางเตย คลองบางขวด คลองแสนแสบ  8 - 15 4,500 บึงกุม 
8 คลองระหัส คลองกุม คลองแสนแสบ  6 - 12 2,950 บึงกุม 
9 คลองหลุมไผ คลองบางบัว คลองไผเขียว  6 - 12 3,200 ลาดพราว 
10 คลองหลอแหล บึงกุม คลองแสนแสบ  7 - 40 1350 บึงกุม 

          37,150   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา 3 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองเสาหิน แมนํ้าเจาพระยา ถนนนราธิวาสราชนครินทร 2 - 4 1,050 ยานนาวา 
2 คลองมะนาว แมนํ้าเจาพระยา ถนนนราธิวาสราชนครินทร 4 - 12 3,300 บางคอแหลม 

 ถนนนราธิวาสราช ถนนนางลิ้นจี่ 3.5 - 12 400 ยานนาวา 
3 คลองวัดไทร แมนํ้าเจาพระยา คลองขวาง 3 (ขวางอยูดี) 4 - 7 1,210 บางคอแหลม 
4 คลองบางโคลวัด แมนํ้าเจาพระยา คลองขวาง 3 4 - 10 1,400 บางคอแหลม 
5 คลองบางโคลใหญ แมนํ้าเจาพระยา สุดระยะที่กําหนดให 3 - 6 1,250 บางคอแหลม 
6 คลองบางโคลสาร แมนํ้าเจาพระยา สุดระยะที่กําหนดให 4 - 7 1,250 บางคอแหลม 
7 คลองบางโคลนอย แมนํ้าเจาพระยา ถนนแฉลมนิมิตร 3 - 11 1,250 บางคอแหลม 
8 คลองขวาง 3 ถนนแฉลมนิมิตร คลองมะนาว 2 - 6 2,100 บางคอแหลม 
9 คลองวัดไผเงิน ซอยหนาวัดไผเงิน คลองขวาง 3 (ขวางอยูดี) 4 - 5 620 บางคอแหลม 
10 คลองชองนนทรี ถนนจันทน แมนํ้าเจาพระยา 15 - 16 2,000 ยานนาวา 
11 คลองเกาะกลาง แยกนางล้ินจี ่ ถนนพระราม 3 ซอย 3 7 - 8 8,500 ยานนาวา 

ถนนพระราม 3 (เขตยานนาวา) (เขตบางคอแหลม)  บางคอแหลม 
  24,330   

12 คูน้ําซอยตนสน ถนนเพลินจิต สุดระยะที่กําหนดให 7 - 8 1,000 ปทุมวัน 
13 คลองไผสิงหโต ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

(ถนนพระรามที่ 4) 
4 - 20 750 คลองเตย 

14 คลองสวนหลวง คลองแสนแสบ ถนนพระรามท่ี 4 4 - 6 1,450 ปทุมวัน 
15 คลองไผสิงหโต ทางดวนมหานคร ถนนรัชดาภิเษก 20 - 44 800 คลองเตย 
16 คลองนางหงษ คลองแสนแสบ คลองสวนหลวง 3 - 7 3,500 ปทุมวัน 
17 คลองไผสิงหโต ถนนวิทยุ ทางดวนมหานคร 5 - 7 600 ปทุมวัน 
18 คูน้ําซอยสมคิด ถนนเพลินจิต คลองแสนแสบ 6 - 8 500 ปทุมวัน 

  8,600   
19 คลองกรวย แมนํ้าเจาพระยา บอสูบซอยบําเพ็ญกุศล 3 - 6 1,300 สาทร 
20 คลองวัดยานนาวา แมนํ้าเจาพระยา ซอยโรงน้ําแข็ง 3 - 6 900 สาทร 
21 คลองขวางบานใหม เจริญกรุง 85 คลองสวนหลวง 2 - 4 850 บางคอแหลม 
22 คลองขวางสะพานเตี้ย แมนํ้าเจาพระยา ระยะที่กําหนดให 3 - 6 1,100 บางคอแหลม 
23 คลองชองนนทรี ถนนสี่พระยา ถนนสาทร 3 - 17 1,300 บางรัก 
24 คลองชองนนทรี ถนนสาทร ถนนจันทน 15 1,700 สาทร 
25 คลองชองนนทรี ถนนจันทน แมนํ้าเจาพระยา 15 - 16 2,000 ยานนาวา 
26 คลองสาทร แมนํ้าเจาพระยา ถนนพระรามท่ี 4 9 - 10 3,300 สาทร 
27 คลองสวนหลวง 1 แมนํ้าเจาพระยา คลองขวางบานใหม  4 - 6 1,050 บางคอแหลม 

(โครงการรักษาฯ จํานวน 3 หนวย หนวยละ 25 คน)     13,500   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา 4 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองบางมะเขือ โรงเรียนพิบูลยเวศน คลองพระโขนง 2 - 15 1,450 วัฒนา 
2 คลองเปง คลองแสนแสบ ซอยเจริญสุข 4 - 8 1,100 วัฒนา 
3 คลองจิก คลองแสนแสบ คลองกะจะ 6 - 9 1,600 บางกะป (ใต) 
4 คลองบานมา คลองแสนแสบ คลองลําบึงบานมา 7 - 25 6,000 บางกะป (ใต) 
5 คลองหัวหมาก คลองแสนแสบ คลองกะจะ 7 - 25 2,900 บางกะป (ใต) 
6 คลองขุนสกล คลองพระโขนง คลองตาสาด 4 - 20 1,550 สวนหลวง 
7 คลองบานปา คลองตัน คลองลาว 4 - 15 5,450 สวนหลวง 
8 คลองบานมา คลองพระโขนง ทางรถไฟสาย 5 - 10 4,150 สวนหลวง 
9 คลองลาว คลองกะจะ คลองหัวหมาก 6 - 8 3,000 สวนหลวง 
10 คลองศาลเจา คลองพระโขนง ถนนออนนุช 6 - 12 1,500 สวนหลวง 
11 คลองสวนออย คลองพระโขนง ซอยสุขุมวิท 93 2 - 6 950 สวนหลวง 
12 คลองสะแก คลองกะจะ คลองตัน 4 - 12 1,800 สวนหลวง 
13 คลองบางออนอย คลองบางออใหญ คลองบางจาก 5 - 11 1,250 พระโขนง 

  32,700   
14 คลองหัวหมาก คลองกะจะ คลองพระโขนง 6 - 10 5,050 สวนหลวง 
15 คลองกะจะ คลองแสนแสบ คลองหัวหมาก 8 - 12 5,450 สวนหลวง 
16 คลองเคล็ด คลองพระโขนง คลองตาสาด (คู) 6 - 15 1,650 สวนหลวง 
17 คลองหนองบอน คลองประเวศบุรีรมย คลองตาสาด (คู) 8 - 15 1,900 สวนหลวง 
18 คลองลําบึงบานมา ซอยอางศิลา คลองจวน 5 - 10 1,950 สวนหลวง 
19 คลองบางนางจีน คลองพระโขนง ซอยสุขุมวิท 81 5 - 12 800 สวนหลวง 

ซอยสุขุมวิท 81 คลองบางออใหญ 4 - 10 3,950 สวนหลวง 
20 คลองเจ็ก แมนํ้าเจาพระยา ซอยสุขุมวิท 60/1 4 - 8 1,600 พระโขนง 
21 คลองบางจาก แมนํ้าเจาพระยา คลองบางออใหญ 6 - 12 2,350 พระโขนง 
22 คลองบางออใหญ แมนํ้าเจาพระยา คลองบางนางจีน 6 - 7 3,300 พระโขนง 
23 คลองบานหลาย คลองพระโขนง สุดระยะที่กําหนดให 7 - 8 3,400 พระโขนง 
24 คลองขางอูรถเมลบางจาก คลองบางนางจีน สุดระยะที่กําหนดให 2 - 4 1,300 พระโขนง 

          32,700   
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา 5 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองหลอแหล คลองแสนแสบ คลองวังใหญ  7 - 40 1,350 สะพานสูง 
2 คลองวังไหญบน คลองทับชางลาง คลองบานมา 6 - 8 1,750 สะพานสูง 
3 คลองทับชางบน คลองบึงขวาง ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี  8 - 10 2,900 สะพานสูง 
4 คลองทับชางลาง คลองลาดบัวขาว ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี  8 - 10 5,050 สะพานสูง 
5 คลองแมจันทร คลองบึงขวาง ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี  8 - 10 3,000 สะพานสูง 
6 คลองลาดบัวขาว คลองแสนแสบ คลองบึงขวาง  8 - 20 5,200 สะพานสูง 
7 คลองลําบึงบานมา คลองบานมา ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี  8 - 20 650 สะพานสูง 
8 คลองบานมา คลองลําบึงบานมา ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี  7 - 25 400 สะพานสูง 
9 คลองลําบึงบานมา ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี คลองประเวศบุรีรมย  8 - 10 1,800 ประเวศ 
     22,100  

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดูแลรักษาคลอง (โดยใชแรงงานประจํา) ประจําป  2560 
กลุมงานบํารุงรักษาคลอง 1  กองระบบคลอง สํานักการระบายนํ้า 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 1 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองชวดใหญ(ลํารางยมราช) คลองลาดพราว คลองสามเสน  8 - 25 2,300 หวยขวาง 
2 คลองบางเขน แมนํ้าเจาพระยา ถนนประชาชื่น  8 - 22 6,100 บางซ่ือ 
    ถนนประชาชื่น คลองลาดพราว  8 - 30 4,750 จตุจักร 
3 คลองบางเขนใหม แมนํ้าเจาพระยา คลองบางเขน  11 - 20 1,150 บางซ่ือ 
4 คลองบางซื่อ แมนํ้าเจาพระยา คลองเปรมประชากร  13.5 - 20 1,550 ดุสิต 
    คลองเปรมประชากร ทางรถไฟสายเหนือ  5.5 - 7 500 บางซ่ือ 
    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนวิภาวดีรังสิต  7.5 - 29 2,600 พญาไท 
    ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก  9 - 12 1,450 ดินแดง 
    ถนนรัชดาภิเษก คลองลาดพราว  12 - 18 1,600 หวยขวาง 
5 คลองเปรมประชากร คลองผดุงกรุงเกษม คลองบางซื่อ  9 - 18 4,700 ดุสิต 
    คลองบางซื่อ ทางรถไฟสายใต  11.5 - 25 2,650 บางซ่ือ 
    ทางรถไฟสายใต คลองบางเขน  14 – 30.5 4,400 จตุจักร 
    คลองบางเขน คลองตาอูฐ  14.5 - 26 5,550 หลักสี่ 
    คลองตาอูฐ คลองบานใหม  15.5 – 21.5 5,450 ดอนเมือง 
6 คลองลาดพราว คลองแสนแสบ คลองนํ้าแกว  12.5 - 35 6,250 หวยขวาง จตุจักร 

  คลองนํ้าแกว คลองบางเขน  15.5 - 49 6,250 หวยขวาง จตุจักร 
7 คลองสอง คลองบางเขน คลองวัดหลักสี่  18 - 35 3,450 หลักสี่ 
    คลองวัดหลักสี่ ถนนพหลโยธิน  15 - 42 2,250 ดอนเมือง 

    ถนนพหลโยธิน ปตร.คลองสอง  14 - 42 3,800 สายไหม 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา 1 (ตอ) 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

8 คลองสามเสน แมนํ้าเจาพระยา ทางรถไฟสายเหนือ  10 - 40 2,800 ดุสิต 
    ทางรถไฟสายเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง  3.5 – 20.5 4,800 ราชเทว ี
    ถนนอโศก-ดินแดง คลองแสนแสบ  9.5 - 24 4,000 หวยขวาง 
9 คลองบางกะป คลองสามเสน คลองแสนแสบ  6 - 15 800 หวยขวาง 
10 คลองอ่ืน ที่ไดรับมอบหมาย           

   -คูน้ํารอบพระที่นั่งจิตรลดาฯ  -  - 11 3,600 ดุสิต 
   -คลองทาวาสุกร ี แมนํ้าเจาพระยา สุดระยะคลอง  8 - 12 540 ดุสิต 
   -พื้นที่ในพระองค 904  -  -     ดุสิต 
   -บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ  -  -     ดุสิต 

     83,290  
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 2 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองพระยาสุเรนทร คลองหกวา สน.คันนายาว  10 - 40 10,100 บางเขน,สาย
2 คลองบางชัน สน.คันนายาว คลองแสนแสบ  7 - 27 8,000 คันนายาว 
3 คลองสอง สุดเขต กทม. ถนนพหลโยธิน  70 - 80 5,500 สายไหม 

          23,600   

พ้ืนที่บํารุงรักษา 3 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าเจาพระยา 10 - 12 2,400 พระนคร 
2 คลองรอบกรุง (คลองโองอาง) แมนํ้าเจาพระยา คลองมหานาค 8 - 12 1,900 พระนคร 
3 คลองรอบกรุง (คลองบางลําภู) คลองมหานาค แมนํ้าเจาพระยา 20 - 22 1,550 พระนคร 
4 คลองผดุงกรุงเกษม แมนํ้าเจาพระยา สะพานเจริญสวัสดิ์ 20 900 สัมพันธวงศ 
    สะพานเจริญสวัสด์ิ สะพานมัฆวานรังสรรค 24 3,100 ปอมปราบศัตรู

    สะพานมัฆวานรังสรรค แมนํ้าเจาพระยา 22 1,400 พระนคร 
5 คลองมหานาค คลองรอบกรุง (คลองโองอาง) คลองผดุงกรุงเกษม 20 - 25 1,250 ปอมปราบศัตรู

6 คลองพระโขนง แมนํ้าเจาพระยา ถนนสุขุมวิท 30 - 40 2,000 คลองเตย 
7 คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองรอบกรุง (คลองโองอาง) 10 - 12 1,150 พระนคร 
8 คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองรอบกรุง (คลองโองอาง)  8 - 12 800 พระนคร 
9 คลองบานกลวยใต ถนนสุขุมวิท (บอสูบนํ้า) คลองเตย  4 - 8 1,500 คลองเตย 
10 คลองอรชร คลองผดุงกรุงเกษม ทางดวนพิเศษเฉลิมมหานคร  5 - 6 450 ปทุมวัน 

     18,400   
หมายเหตุ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปอาจไมตรงตามแผนท่ีวางไวเนื่องจากตองแกไขปญหาเรื่องรองเรียนปญหาน้ําทวมงานเรงดวน 

และงานกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบาย 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา 4 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม.  

1 คลองแสนแสบ ถนนอโศกดินแดง คลองตัน 20 - 30 5,300 วัฒนา 
    คลองตัน คลองลาดพราว 20 - 35 1,300 หวยขวาง 
    คลองลาดพราว คลองบานมา 20 - 35 7,300 บางกะป (ใต) 
2 คลองพระโขนง ถนนสุขุมวิท คลองบางนางจีน 20 - 40 1,300 หวยขวาง 
    แยกคลองบางนางจีน คลองหนองบอน 22 - 44 7,000 สวนหลวง 
3 คลองตัน คลองแสนแสบ คลองพระโขนง 25 - 30 3,700 วัฒนา 
4 คลองบางนา แมนํ้าเจาพระยา คลองเคล็ด  3 - 15 7,900 บางนา 
          33,800   

หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 5 
 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสองตนนุน คลองลํานายโส คลองประเวศบุรีรมย 8 - 20 5,800 ลาดกระบัง 
2 คลองแสนแสบ คลองบานมา ปตร.คลองแสนแสบ 20 - 35 5,200 สะพานสูง 
3 คลองประเวศบุรีรมย คลองหนองบอน คลองตาพุก  22 - 44 5,000 ประเวศ 

คลองตาพุก ปตร.ประเวศฯตอนลาดกระบัง  22 - 44 8,100 ลาดกระบัง 
          24,100   

หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 6 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสองตนนุน คลองแสนแสบ คลองลํานายโส  7 - 24 3,900 มีนบุรี 
2 คลองสามวา คลองแสนแสบ สุดเขตกรุงเทพฯ  14 - 25 1,800 มีนบุรี 
3 คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ คลองลัดตาเต้ีย  20 - 35 19,500 มีนบุรี 
    (บางชัน) (หนองจอก)   หนองจอก 
          25,200   

หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
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แบบรายงานตามแผนปฏิบตัิการโครงการรักษาความสะอาดคู คลอง ประจําป 2560 
กลุมงานบํารงุรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 1       

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ ม. ยาว/ ม. 

1 คลองบางละมุด แมนํ้าเจาพระยา สุดเขตคลอง 4 - 8 600 บางพลัด 
2 คลองบางจาก(บางพลัด) แมนํ้าเจาพระยา ถนนสิรินธร 6 - 12 1,350 บางพลัด 
3 คลองบางออ แมนํ้าเจาพระยา ทางรถไฟสายใต 4 - 12 1,200 บางพลัด 
4 คลองบางพลัด แมนํ้าเจาพระยา ทางรถไฟสายใต 3 - 8 1,680 บางพลัด 
5 คลองบางยี่ขัน แมนํ้าเจาพระยา คลองบางบาํหรุ 3 - 15 2,500 บางพลัด 
6 คลองบางขุนนนท คลองบางกอกนอย คลองวัดทอง 3 - 8 1,760 บางกอกนอย 
7 คลองวัดทอง คลองบางกอกนอย คลองชักพระ 4 - 8 2,540 บางกอกนอย 
8 คลองบางบาํหรุ ทางรถไฟสายใต คลองบางกอกนอย 4 - 12 2,810 บางกอกนอย 

บางพลัด 
9 คลองยายเทียบ คลองบางจาก คลองบางแค 3 - 6 870 บางแค 
10 คลองโรงยาว คลองบางจาก คลองภาษีเจริญ 3 - 7 720 ภาษีเจริญ 
11 คลองยายเพียร คลองบางจาก คลองภาษีเจริญ 4 - 6 710 ภาษีเจริญ 

รวมความยาวทั้งหมด 16,740   
 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 2 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองวัดสิงห คลองสนามชัย คลองบางระแนะ 3 - 8 2,550 บางขุนเทียน บางบอน ภาษีเจริญ 

2 คลองตนไทร คลองดาน คลองบางสะแก 4 - 6 1,250 จอมทอง 
3 คลองบางคอ คลองดาน คลองบางสะแก 4 - 8 1,700 จอมทอง 
4 คลองขางวัดอนงคาราม แมนํ้าเจาพระยา คลองสมเด็จเจาพระยา 9 - 14 450 คลองสาน 
5 คลองวังเดิม คลองบางกอกใหญ คลองมอญ 4 - 10 950 บางกอกใหญ 
6 คลองบางมด คลองสนามชัย คลองสวน 6 - 25 11,250 จอมทอง บางขุนเทียน 
7 คลองสุทธาวาส คลองบางสะแก คลองบางน้าํชน 5 - 6 600 ธนบุรี 
8 คลองสะแกงาม คลองสนามชัย คลองบางบอน 5 - 10 5,300 บางขุนเทียน 
9 คลองเลนเปน คลองสนามชัย คลองบางบอน 5 - 12 5,750 บางขุนเทียน 
10 คลองระหาญ คลองสนามชัย ทางรถไฟสายมหาชัย 6 - 7 4,000 บางขุนเทียน 

รวมความยาวทั้งหมด 33,800   
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แบบรายงานแผนปฏิบตัิการรักษาคลอง(โดยใชแรงงานประจํา) ประจําป 2560 
กลุมงานบํารุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง�สํานักการระบายนํ้า 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 1 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กวาง/ ม. ยาว/ ม. 

1 คลองภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ สุดเขตกทม. 15 - 30 15,250 ภาษีเจริญ บางแค หนามแดง 

2 คลองชักพระ คลองบางกอกนอย คลองบางกอกใหญ 5 - 35 5,180 ตลิ่งชัน 
3 คลองทวีวัฒนา คลองมหาสวัสด์ิ คลองภาษีเจริญ 6 - 35 13,670 ทวีวัฒนา หนองแขม 
4 คลองควาย คลองมหาสวัสด์ิ คลองบางระมาด 6 – 15 3,600 ทวีวัฒนา 
5 คลองซอย คลองมหาสวัสด์ิ คลองบางพรม 6 – 14 4,100 ทวีวัฒนา 
6 คลองบางคูเวียง คลองขุนศรีบุรีรักษ สุดเขตกทม. 6 – 14 4,180 ทวีวัฒนา 
7 คลองขุนศรีบุรีรักษ คลองมหาสวัสด์ิ คลองบางพรม 6 – 15 4,250 ทวีวัฒนา 
8 คลองบางจาก คลองบางกอกใหญ คลองทวีวัฒนา 5 – 10 10,960 ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม 

9 คลองบางแวก คลองบางกอกใหญ คลองทววีัฒนา 6 – 22 10,600 ภาษีเจริญ บางแค 
10 คลองบางไผ คลองทวีวัฒนา คลองพระยาราชมนตรี 4 – 12 7,300 ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม 

11 คลองบางขี้แกง คลองบางดวน คลองทวีวัฒนา 4 - 8 7,370 บางแค 
12 คลองบางเชือกหนัง คลองบางกอกใหญ คลองทวีวัฒนา 6 - 20 12,540 ภาษีเจริญ บางแค 
13 คลองบัว คลองมหาสวัสด์ิ คลองบานไทร 6 - 15 3,000 ทวีวัฒนา 
14 คลองโพธิ์(ทวีวัฒนา) คลองมหาสวัสด์ิ คลองควาย 6 - 12 2,580 ทวีวัฒนา 
15 คลองบางระมาด คลองชักพระ คลองขุนศรีบุรีรักษ 6 - 20 9,450 ทวีวัฒนา ตล่ิงชัน 
16 คลองพระยาราชมนตรี คลองบางเชือกหนัง คลองภาษีเจริญ 5 - 20 4,000 ภาษีเจริญ 

รวมความยาวทั้งหมด 118,030  
 

พื้นที่บํารุงรักษา 2   

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองสาน แมน้ําเจาพระยา ซอยจันทรสถิต 3 – 13 850 คลองสาน 
2 คลองมอญ แมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกใหญ 12 - 25 2,950 บางกอกใหญ 
3 คลองบางกอกใหญ แมน้ําเจาพระยา คลองชักพระ 10 - 40 6,200 บางกอกใหญ ภาษีเจริญ 
4 คลองดาน คลองบางกอกใหญ คลองสนามชัย 10 – 15 3,050 ภาษีเจริญ จอมทอง 
5 คลองดาวคะนอง แมน้ําเจาพระยา คลองบางขุนเทียน 23 - 40 2,650 ราษฎบูรณะ จอมทอง 
6 คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย คลองบางมด 10 – 22 3,650 จอมทอง 
7 คลองสนามชัย คลองดาน สุดเขต กทม. 15 – 40 17,500 จอมทอง บางขุนเทียน 
8 คลองสมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองบางไสไก 7– 11 2,450 คลองสาน ธนบุรี 
9 คลองหัวกระบือ คลองเฉลิมชัยพัฒนา คลองนา 8 – 30 2,550 บางขุนเทียน 
10 คลองขุนราชพินิจใจ คลองหัวกระบือ สุดเขต กทม. 8 – 80 11,500 บางขุนเทียน 
11 คลองเฉลิมชัยพัฒนา คลองสนามชัย คลองหัวกระบือ 30 – 50 2,150 บางขุนเทียน 
12 คลองบางสะแก คลองดาวคะนอง คลองบางกอกใหญ 4 – 9 3,500 จอมทอง ธนบุรี 
13 คลองบางน้ําชน แมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกใหญ 5 – 17 2,850 ธนบุรี 
14 คลองสําเหร แมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกใหญ 8 – 11 2,650 ธนบุรี 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา 2 (ตอ) 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พื้นที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

15 คลองบางไสไก แมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกใหญ 5 – 11 3,250 ธนบุรี 
16 คลองบุปผาราม คลองบางกอกใหญ คลองสมเด็จเจาพระยา 6 – 8 600 ธนบุรี 
17 คลองพระยาราชมนตรี คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย 5 - 30 9,200 ภาษีเจริญ บางแคบางบอน บางขุนเทียน 

18 คลองบางลําภูลาง แมน้ําเจาพระยา คลองบางไสไก 2 - 6 1,850 คลองสาน 

รวมความยาวทั้งหมด 79,400  
 

แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเปดทางนํ้าไหลคูคลอง ประจําป 2560  
กลุมงานบํารงุรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา 

พ้ืนที่บํารุงรักษา 1 

ลําดับ รายชื่อคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ ม. ยาว/ ม. 

1 คลองบางไผ(หนองแขม) คลองทวีวัฒนา สุดเขตกทม. 5 - 12 2,300 หนองแขม 
2 คลองมหาศร คลองบางไผ คลองภาษีเจริญ 6 - 9 6,350 หนองแขม 
3 คลองบางจาก(หนองแขม) คลองทวีวัฒนา ม.เอเซียอาคเนย 3 - 8 1,800 หนองแขม 
4 คลองราษฎรสามัคคี คลองพระยาราชมนตรี คลองมหาศร 5 - 10 8,820 บางแค หนองแขม 
5 คลองบางอาย คลองพระยาราชมนตรี คลองสิรินธร 4 - 6 5,430 บางแค หนองแขม 
6 คลองหนองใหญ คลองพระยาราชมนตรี คลองผาสุขใจ 6 - 10 3,930 บางแค 
7 คลองวัดใหมภาวนา คลองบางกอกนอย คลองบางขุนนนท 4 - 8 1,290 บางกอกนอย 
8 คลองวัดพิกุล ทางรถไฟสายใต คลองบางกอกนอย 3 - 7 1,800 บางกอกนอย บางพลัด 
9 คลองแยกคลองวดัพิกุล คลองวัดพิกุล สุดเขตคลอง 3 - 7  350 บางพลัด 
10 คลองผักหนาม คลองบางยี่ขัน คลองบางกอกนอย 4 - 8 1,240 บางกอกนอย บางพลัด 
11 คลองวัดเจาอาม คลองชักพระ ถนนบางขุนนนท 4 – 8 750 บางกอกนอย 
12 คลองศาลเจา คลองมหาสวัสดิ ์ คลองวัดไกเตี้ย 4 – 9 3,400 ตลิ่งชัน 
13 คลองวัดไกเตี้ย คลองบางกอกนอย คลองศาลเจา 3 - 6 1,350 ตลิ่งชัน 

รวมความยาวทั้งหมด 38,810   
 

พ้ืนที่บํารุงรักษา ๒ 

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

1 คลองหนามแดง คลองบางโคลัด สุดเขตกทม. 5 – 7 6,200 บางบอน 
2 คลองบางโคลัด คลองวัดสิงห คลองรางข้ีเหล็ก 4 – 8 7,150 บางบอน 
3 คลองบางระแนะ คลองสนามชัย คลองภาษีเจริญ 6 – 8 3,800 จอมทอง ภาษีเจริญ 
4 คลองบางประทนุ คลองสนามชัย คลองบางระแนะ 4 – 8 3,650 จอมทอง ภาษีเจริญ 
5 คลองบางหวา คลองดาน คลองบางจาก 5 – 7 3,050 จอมทอง ภาษีเจริญ 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา ๒ (ตอ)                                                                                                                                   

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

6 คลองแจงรอน แมนํ้าเจาพระยา คลองขวาง 4 - 15 4,000 ราษฎรบูรณะ ทุงครุ 
7 คลองราษฎรบูรณะ แมนํ้าเจาพระยา สวนธนบุรีรมย 4 – 15 4,850 ราษฎรบูรณะ ทุงครุ 
8 คลองบางปะกอก แมนํ้าเจาพระยา คลองนางปาน 4 – 25 2,050 ราษฎรบูรณะ 
9 คลองบางปะแกว แมนํ้าเจาพระยา คลองลัดข้ีเหล็ก 4 – 15 2,750 ราษฎรบูรณะ จอมทอง 

รวมความยาวทั้งหมด 37,500   
 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิงานตามโครงการบํารุงรักษาแหลงรับน้ํา ประจําป 2560 
กลุมงานบํารุงรักษาแหลงรับนํ้า กองระบบคลอง สํานักการระบายนํ้า 

พ้ืนที่บํารุงรักษาแหลงรับน้ํา 1 

ลําดับ รายชื่อบึงรับน้ํา คลอง พื้นที่เขต ขนาดพื้นที ่ ปริมาตรทั้งหมด (ลบม.) 
ตรม. ไร 

1 บึงมักกะสัน สามเสน ราชเทวี 162,500 101.56 650,000 
2 บึงบางซื่อ เปรมประชากร จตุจักร 84,600 52.87 160,000 
3 บึงขาง รพ.บุรฉัตรไชยกร แสนแสบ ราชเทวี 32,000 20 64,000 
4 บึงพิบูลยวัฒนา เปรมประชากร พญาไท 26,590 16.61 64,000 
5 บึงกองพันสารวัตรที่ 11 สามเสน ราชเทวี 6,593 4.12 13,000 
6 บึงเรือนจํากลางคลองเปรม เปรมประชากร จตุจักร 77,120 48.2 225,000 
7 บึงสวนรถไฟ (สวนวัชรเบญจทัศ) คูระบายน้ําถนนวภิาวดรีังสิต จตุจักร 107,750 67.34 160,000 
8 บึงแอนเน็กซ คลองสอง สายไหม 3,360 2.5 8,400 

                                                        รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน                500,513     313.20 1,344,400 
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
 
พ้ืนที่บํารุงรักษาแหลงรับน้ํา 2 

ลําดับ รายชื่อบึงรับน้ํา คลอง พื้นที่เขต ขนาดพื้นที ่ ปริมาตรทั้งหมด (ลบม.) 
ตรม. ไร 

1 บึงลําพังพวย แสนแสบ บึงกุม 155,000 96.88 403,970 
2 บึงกุม(ตอนคลองนางเตย) บางเตย บึงกุม 90,000 56.25 581,530 
3 บึงหนองบอน หนองบอน,มะขามเทศ ประเวศ 1,030,950 644.34 8,000,000 
4 บึงสะแกงามสามเดือน พระราชดําริ 2 คลองสามวา 106,848 66.78 266,400 
5 บึงมะขามเทศ พระราชดําริ 2, โตะเจริญ คลองสามวา 87,963 54.96 250,700 
6 บึงกระเทียม บางชัน มีนบุรี 77,800 48.62 233,400 
7 บึงสวนสยาม บางชัน มีนบุรี 84,600 52.87 316,900 
8 บึงตาเกตุ บางชัน มีนบุรี 11,000 6.87 16,600 

                                                   รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน           1,644,134      102.57 10,069,500 
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พ้ืนที่บํารุงรักษา ๒ (ตอ)                                                                                                                                   

ลําดับ รายช่ือคลอง จาก ถึง ขนาด พ้ืนที่เขต 
กวาง/ม. ยาว/ม. 

6 คลองแจงรอน แมนํ้าเจาพระยา คลองขวาง 4 - 15 4,000 ราษฎรบูรณะ ทุงครุ 
7 คลองราษฎรบูรณะ แมนํ้าเจาพระยา สวนธนบุรีรมย 4 – 15 4,850 ราษฎรบูรณะ ทุงครุ 
8 คลองบางปะกอก แมนํ้าเจาพระยา คลองนางปาน 4 – 25 2,050 ราษฎรบูรณะ 
9 คลองบางปะแกว แมนํ้าเจาพระยา คลองลัดข้ีเหล็ก 4 – 15 2,750 ราษฎรบูรณะ จอมทอง 

รวมความยาวทั้งหมด 37,500   
 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิงานตามโครงการบํารุงรักษาแหลงรับน้ํา ประจําป 2560 
กลุมงานบํารุงรักษาแหลงรับนํ้า กองระบบคลอง สํานักการระบายนํ้า 

พ้ืนที่บํารุงรักษาแหลงรับน้ํา 1 

ลําดับ รายชื่อบึงรับน้ํา คลอง พื้นที่เขต ขนาดพื้นที ่ ปริมาตรทั้งหมด (ลบม.) 
ตรม. ไร 

1 บึงมักกะสัน สามเสน ราชเทวี 162,500 101.56 650,000 
2 บึงบางซื่อ เปรมประชากร จตุจักร 84,600 52.87 160,000 
3 บึงขาง รพ.บุรฉัตรไชยกร แสนแสบ ราชเทวี 32,000 20 64,000 
4 บึงพิบูลยวัฒนา เปรมประชากร พญาไท 26,590 16.61 64,000 
5 บึงกองพันสารวัตรที่ 11 สามเสน ราชเทวี 6,593 4.12 13,000 
6 บึงเรือนจํากลางคลองเปรม เปรมประชากร จตุจักร 77,120 48.2 225,000 
7 บึงสวนรถไฟ (สวนวัชรเบญจทัศ) คูระบายนํ้าถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 107,750 67.34 160,000 
8 บึงแอนเน็กซ คลองสอง สายไหม 3,360 2.5 8,400 

                                                        รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน                500,513     313.20 1,344,400 
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
 
พ้ืนที่บํารุงรักษาแหลงรับน้ํา 2 

ลําดับ รายชื่อบึงรับน้ํา คลอง พื้นที่เขต ขนาดพื้นที ่ ปริมาตรทั้งหมด (ลบม.) 
ตรม. ไร 

1 บึงลําพังพวย แสนแสบ บึงกุม 155,000 96.88 403,970 
2 บึงกุม(ตอนคลองนางเตย) บางเตย บึงกุม 90,000 56.25 581,530 
3 บึงหนองบอน หนองบอน,มะขามเทศ ประเวศ 1,030,950 644.34 8,000,000 
4 บึงสะแกงามสามเดือน พระราชดําริ 2 คลองสามวา 106,848 66.78 266,400 
5 บึงมะขามเทศ พระราชดําริ 2, โตะเจริญ คลองสามวา 87,963 54.96 250,700 
6 บึงกระเทียม บางชัน มีนบุรี 77,800 48.62 233,400 
7 บึงสวนสยาม บางชัน มีนบุรี 84,600 52.87 316,900 
8 บึงตาเกตุ บางชัน มีนบุรี 11,000 6.87 16,600 

                                                   รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน           1,644,134      102.57 10,069,500 
หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
 

 



81

  

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานตามโครงการบํารุงรักษาคูระบายน้ําถนนวิภาวดีรังสิต ประจําป 2560 
กลุมงานบํารุงรักษาแหลงรับนํ้า กองระบบคลอง สํานักการระบายนํ้า 

พ้ืนที่บํารุงรักษาแหลงรับน้ํา 1 

ลําดับ รายชื่อบึงรับน้ํา จาก ถึง ขนาดพื้นที ่ พื้นที่เขต 
กวาง(ม.) ยาว(ม.) 

1 คูระบายน้ําขางถนน ถนนดินแดง ดอนเมือง 2-15 23,000 ดินแดง,พญาไท,จตุจักร 
 วิภาวดีรังสิตขาเขา-ขาออก     หลักสี่,ดอนเมือง 
2 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย      

 - บริเวณวังสระปทุม - - - - ปทุมวัน 
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผน                     

หมายเหตุ  แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามสถานการณหรือภารกิจเรงดวนตามความเหมาะสม 
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แผนงานปรับปรุงระบบระบายน า้ (ปีงบประมาณ 2556-2561) 

ล าดบั รายการ วัตถุประสงค์ หมายเหต ุ
1 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลอง

ลาดยาวจากถนนก าแพงเพชร 6 ถงึ
คลองเปรมประชากร 

เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้พืน้ท่ีถนน
งามวงศ์วาน บริเวณเกษตรศาสตร์ และถนน
วิภาวดีรังสติลงคลองเปรมประชากร โดยการ
ก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองลาดยาว ซึง่สภาพ
เดิมเป็นคนัดิน 

โครงการปี 2556-
2559 (อยูร่ะหว่าง
การก่อสร้าง) 

2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน า้ถนน
รัชดาภิเษก บริเวณทางแยกถนน
ลาดพร้าวถงึคลองน า้แก้ว 

เพ่ือก่อสร้างบอ่สบูน า้ ค.ส.ล. บริเวณทอ่ลอด
ขนาด 2-Ø 1.00 ม. เพ่ือสบูน า้และเร่งระบาย
น า้ท่ีทว่มขงัในถนนรัชดาภิเษกผ่านทอ่เหลก็
เหนียวขนาด Ø1,500มม. เข้าสูท่อ่ระบายน า้
เดิมขนาด 2-□ 2.00x2.00 ม. ท่ีอยูต่ิดกบัแนว
รัว้การรถไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย 

โครงการปี 2557-
2559(อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง) 

3 โครงการปรับปรุงระบบระบายน า้ถนน
ศรีนครินทร์ จากจดุท่ีก าหนดลงคลอง
เคลด็ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มในถนนศรีนครินทร์
และซอยอดุมสขุ โดยการก่อสร้างทอ่ระบายน า้ 
ขนาด 2.00x2.00 ม. ตอ่จากเดิมลงคลองเคลด็
พร้อมก่อสร้างประตรูะบายน า้และติดตัง้เคร่ือง
สบูน า้เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ 

โครงการปี 2556-
2558(อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง) 

4 โครงการปรับปรุงระบบระบายน า้
บริเวณถนนฉิมพลีและถนนทุง่มงักร 

เพ่ือแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีดงักลา่วจะต้อง
ก่อสร้างบอ่สบูน า้ เพ่ือระบายปริมาณน า้ท่ีทว่ม
ขงัออกโดยเร็วด้วยการก่อสร้างบ่อสบูน า้ท่ี
บริเวณปลายซอยทุง่มงักร 11 ตอนลงคลองบวั 
สร้างบอ่สบูน า้จ านวน 2 บ่อ บริเวณถนนฉิมพลี
และทุง่มงักร เพื่อช่วยเร่งระบายน า้ฝ่ังทิศ
ตะวนัตกของพืน้ท่ี พร้อมทัง้ปรับปรุงบอ่สบูน า้
และประตนู า้ฉิมพลี(ตอนคลองขนุจนัทร์) 
พร้อมก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. เพ่ือเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการระบายน า้ฝ่ังทิศตะวนัออก
ของพืน้ท่ี 

โครงการปี 2556-
2559(อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง) 

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน า้ทว่มถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพล ู

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ 17 และถนนสวนพลโูดยการก่อสร้าง
ทอ่ขนสง่น า้ ขนาด Ø 1.20-1.50 ม. และปรับปรุง
บอ่สบูน า้ ขนาด 4.00 ลบ.ม./วินาที เพ่ือเร่ง
ระบายน า้ลงสูค่ลองได้เร็วขึน้ 

งบอดุหนนุรัฐบาลปี 
2560 
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ล าดบั รายการ วัตถุประสงค์ หมายเหต ุ
6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้เพ่ือ

แก้ไขปัญหาน า้ทว่มถนนทรงสวสัดิ์ 
ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัรอการระบายใน
ถนนทรงสวสัดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญ
กรุง โดยการก่อสร้างทอ่ระบายน า้ขนาดเส้น
ผ่านศนูย์กลาง 1.80 ม. พร้อมบ่อสบูน า้ 

งบอดุหนนุรัฐบาลปี 
2560 

7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน า้ทว่มถนนศรีอยธุยา
และถนนพระรามท่ี 6  

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัรอการระบายใน
ถนนศรีอยธุยาและถนนพระรามท่ี 6 โดยการ
ก่อสร้างทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 
1.80 ม., 1.50 ม. และ1.20 ม. พร้อมบอ่สบูน า้ 

งบอดุหนนุรัฐบาลปี 
2560 

8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน า้ทว่มถนนพหลโยธิน 
บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัรอการระบายใน
ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ โดย
การก่อสร้างทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 1.80 ม., 1.50 ม. และ1.20 ม. 
พร้อมบอ่สบูน า้ 

งบอดุหนนุรัฐบาลปี 
2560 

9 โครงการปรับปรุงบอ่สบูน า้ถนน
เพชรบรีุ ตอนสถานทตูอินโดนีเซีย 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัถนนเพชรบรีุ 
บริเวณสถานทตูอินโดนีเซีย โดยการก่อสร้าง
บอ่สบูน า้และติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ขนาด 8.00 
ลบ.ม./วินาที เพ่ือเร่งระบายน า้ลงคลองแสน
แสบตอ่ไป 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

10 โครงการปรับปรุงระบบระบายน า้คนู า้
ประยรูวิศว์ ตอนลงคลองราษฎร์
สามคัคี 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัในถนนเพชรเกษม 
เพ่ือระบายน า้ท่ีทว่มขงัลงสูค่นู า้ประยรูวิศว์ 
โดยการก่อสร้างทอ่ลอดขนาด 1,500 มม. และ
ก่อสร้างบอ่สบูน า้พร้อมติดตัง้เคร่ืองสบูน า้
ขนาด 3.50 ลบ.ม./วินาที เพ่ือเร่งสบูน า้ลง
คลองราษฎร์สามคัคี 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

11 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คนู า้
ซอยแอนเนกซ์ ช่วงจากซอยแอนเนกซ์ 
1 ถึงบ่อสบูน า้ซอยแอนเนกซ์ ตอนลง
คลองสอง 

เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ พืน้ท่ีซอย
แอนเนกซ์ 1 ถงึบอ่สบูน า้ซอยแอนเนกซ์ โดย
การก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมดาดท้องคลอง 
และติดตัง้เคร่ืองดกัขยะ เพ่ือให้สามารถ
ล าเลียงน า้จากซอยแอนเนกซ์และถนน
พหลโยธินลงสูค่ลองสองได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
 
 
 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 
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ล าดบั รายการ วัตถุประสงค์ หมายเหต ุ
12 โครงการก่อสร้างบอ่พกัพร้อมช่อง

ตะแกรงรับน า้ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
ช่วงจากถนนรามอินทราถงึถนน
พระราม 9  

เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ในถนน
ประดิษฐ์มนธูรรม ช่วงจากถนนรามอินทราถงึ
ถนนพระราม 9 
 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน า้ทว่มถนนจนัทน์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัรอการระบายใน
ถนนจนัทน์ โดยการก่อสร้างทอ่ระบายน า้
ขนาด Ø 1.80 ม. พร้อมบอ่สบูน า้ 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน า้ทว่มถนนสวุินทวงศ์  

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัในถนนสวุินทวงศ์ 
บริเวณถนนสวุินทวงศ์ตดัถนนนิมิตรใหม่ โดย
การก่อสร้างบอ่สบูน า้และติดตัง้เคร่ืองสบูน า้  

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน า้ทว่ม บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัรอการระบาย
บริเวณเกาะรัตนโกสนิทร์ ถนนเจริญกรุง ถนน
พระพิพิธ ถนนมหาราช ถนนสนามไชย ถนน
หน้าพระลานและซอยทา่ข้าม โดยการก่อสร้าง
ทอ่ระบายน า้ขนาด Ø 1.20 ม. ท่อลอดเหลก็
เหนียวขนาด Ø 600 มม. ขนาด Ø1,200 มม.
และรางระบายน า้ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อม
ก่อสร้างบอ่สบูน า้ 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

16 งานก่อสร้างทอ่ลอดถนนอโศก-ดิน
แดง บริเวณซอยสทุธิพร 2 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัถนนอโศก-ดินแดง 
บริเวณซอยสทุธิพร 2 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

17 งานก่อสร้างบอ่สบูน า้คลองขนุจนัทร์ 
ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝ่ังขาออก) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัถนนบรมราชชนนี 
(ฝ่ังขาออก) 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

18 งานก่อสร้างบอ่สบูน า้ถนนศรีนครินทร์ 
ตอนลงคลองหวัหมาก (ฝ่ังทิศ
ตะวนัตก) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัถนนศรีนครินทร์ 
ตอนลงคลองหวัหมาก (ฝ่ังทิศตะวนัตก) 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 

19 งานก่อสร้างระบบระบายน า้ถนน
คูข่นานถนนพระราม 9 (ฝ่ังขาออก) 
จากบริเวณทอ่ระบายน า้เดิมถึงถนน
ประดิษฐ์มนธูรรม 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัถนนคู่ขนานถนน
พระราม 9 (ฝ่ังขาออก) จากบริเวณทอ่ระบาย
น า้เดิมถึงถนนประดิษฐ์มนธูรรม 

ขอจดัสรร
งบประมาณปี 2561 
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ข้อมูลจุดเร่งการระบายน า้ ในถนนสายหลักจ านวน 0  จุด มีดังนี ้

พืน้ที่ฝ่ังพระนคร 
 เขตบางเขน 

1. ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณวงเวียนหลักสี่ 
หน้า สน.บางเขน 

 เขตหลักสี ่
2. ถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปา 

ถึงคลองเปรมประชากร 
3. ถนนงามวงศ์วาน ช่วงหน้าตลาด 

พงษ์เพชร และปากซอยชินเขต 1 
 เขตจตุจักร 

4. ถนนรัชดาภิเษก  
ช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพ 

5. ถนนงามวงศ์วาน ช่วงหน้าตลาด 
อมรพันธ์ และแยกเกษตร 

 เขตบางซื่อ 
6. ถนนประชาราษฎร์สาย 2   

ช่วงแยกเตาปูน 
 เขตดุสิต 

7. ถนนราชวิถี ช่วงหน้าราชภัฎสวนดุสิต
และเชิงสะพานกรุงธน 

8. ถนนนครไชยศรี ช่วงหน้าตลาดศรีย่าน 
 เขตราชเทว ี

9. ถนนพญาไท ชว่งหน้ากรมปศุสัตว์ 
10. ถนนศรีอยุธยา ช่วงหนา้ สน.พญาไท 

 เขตพระนคร 
11. ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐการ

ถึงถนนท้ายวัง และรอบสนามหลวง 
 เขตสัมพันธวงศ์ 

12. ถนนเจริญกรุง (แยกหมอมี)  
จากถนนแปลงนามถึงแยกหมอมี 

13. ถนนเยาวราช ฝั่งเหนือ  
จากถนนทรงสวัสดิ ์ถึงถนนราชวงศ์  

  
 

 
 
 เขตสาทร 

14. ถนนจนัทน์ จากซอยบ าเพ็ญกศุล 
ถึงไปรษณีย์ยานนาวา 

15. ถนนสวนพล ูจากถนนสาทรใต้ 
ถึงถนนนางลิน้จ่ี 

16. ถนนสาธุประดิษฐ์  
บริเวณแยกตดัถนนจนัทน์ 

 เขตมีนบุรี 
17.  ถนนสวุินทวงศ์ ช่วงจากคลองสามวา

ถึงคลองแสนแสบ 
 
พืน้ที่ฝ่ังธนบุรี 
 เขตตลิ่งชัน 

18. ถนนฉิมพลี จากถนนบรมราชชนนี
ถึงทางรถไฟสายใต้ 

 เขตบางแค 
19. ถนนเพชรเกษม จากคลองทวีวฒันา

ถึงคลองราชมนตรี 
 เขตบางขุนเทยีน 

20 ถนนบางขนุเทียน จากถนนพระรามท่ี 2 
ถึงถนนบางขนุเทียนชายทะเล 
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พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมกรุงเทพมหานคร 20 พื้นที่



90

90
 

 1.
พื้น

ที่บ
ริห

าร
จัด

กา
รน้้

าท
่วม

ดอ
นเม

ือง
 อน

ุสร
ณ์ส

ถา
น 

เนื้อ
ทีป่

ระ
มา

ณ 
37

,64
 ตร

.กม
. 

 

1. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เนื้อที่ประมาณ 37.64 ตร.กม.
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 2.
พื้น

ที่บ
ริห

าร
จัด

กา
รน้้

าท
่วม

แจ
้งวัฒ

นะ
 เน

ื้อท
ี่ปร

ะม
าณ

 35
,77

8 ต
ร.ก

ม. 

 2. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมแจ้งวัฒนะ เนื้อที่ประมาณ 35.778 ตร.กม. 
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3.
พื้น

ที่บ
ริห

าร
จัด

กา
รน้้

าท
่วม

รัช
ดา

ภิเษ
ก พ

หล
โยธิ

น 
แย

กเก
ษต

ร เ
นื้อ

ที่ป
ระ

มา
ณ 

36
.76

 ตร
.กม

. 

 

3. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตร เนื้อที่ประมาณ 36.76 ตร.กม.
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4.
พื้น

ที่บ
ริห

าร
จัด

กา
รน้้

าท
่วม

ลา
ดพ

ร้า
ว บ

างก
ะป

ิ น
วม

ินท
ร์ เ

นื้อ
ที่ป

ระ
มา

ณ 
42

.01
7 ต

ร.ก
ม. 

 4. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เนื้อที่ประมาณ 42.017 ตร.กม. 
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5. พื้นที่ปิดล้อมถนนพหลโยธิน สนามเป้า เนื้อที่ประมาณ 8.50 ตร.กม. 

 

5. พื้นที่ปิดล้อมถนนพหลโยธิน สนามเป้า เนื้อที่ประมาณ 8.50 ตร.กม.
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6. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนเพชรบุรีจากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เนื้อที่ประมาณ 9.54 ตร.กม. 
 6. พื้นที่บริหารจัดการนน�้าท่วมถนนเพชรบุรีจากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เนื้อที่ประมาณ 9.54 ตร.กม. 
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7.
พื้น

ที่บ
ริห

าร
จัด

กา
รน้้

าท
่วม

ถน
นท

หา
ร พ

ระ
รา

มท
ี่ 6 

คล
อง

สา
มเส

น 
เนื้อ

ทีป่
ระ

มา
ณ 

6.4
23

 ตร
.กม

. 
8.

พื้น
ที่บ

ริห
าร

จัด
กา

รน้้
าท

่วม
ถน

นพ
ระ

รา
มท

ี่ 5 
คล

อง
ผด

ุงก
รุงเ

กษ
ม ค

ลอ
งส

าม
เสน

 เน
ื้อท

ี่ปร
ะม

าณ
 5.

78
 ตร

.กม
. 

 

7. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน เนื้อที่ประมาณ 6.423 ตร.กม.

8. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน เนื้อที่ประมาณ 5.78 ตร.กม.
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9. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมรามค้าแหง เนื้อที่ประมาณ 11.444 ตร.กม. 

 
 

9. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมรามค�าแหง เนื้อที่ประมาณ 11.444 ตร.กม. 
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10
.พ

ื้นท
ี่บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

น้้า
ท่ว

มถ
นน

พร
ะจ

ันท
ร์ ร

อบ
สน

าม
หล

วง 
ถน

นท
้าย

วัง 
ถน

นห
น้า

พร
ะล

าน
  

เนื้อ
ที่ป

ระ
มา

ณ 
8.6

92
 ตร

.กม
. 

 

10. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน เนื้อที่ประมาณ 8.692 ตร.กม.
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11. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ เนื้อที่ประมาณ 25.253 ตร.กม. 
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12. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมพระรามที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 11.66 ตร.กม. 
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13. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เนื้อที่ประมาณ 22.595 ตร.กม. 

 

13. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เนื้อที่ประมาณ 22.595 ตร.กม. 
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14. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ศรีนครินทร์ เนื้อที่ประมาณ 40.357 ตร.กม. 

 
 

14. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ศรีนครินทร์ เนื้อที่ประมาณ 40.357 ตร.กม. 
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15. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมตลิ่งชัน ฉิมพล ีทุ่งมังกร สวนผัก เนื้อที่ประมาณ 3.6 ตร.กม. 

 

15. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมตลิ่งชัน ฉิมพลี ทุ่งมังกร สวนผัก เนื้อที่ประมาณ 3.6 ตร.กม. 
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16. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมเพชรเกษม เนื้อที่ประมาณ 8.75 ตร.กม. 

 
 

16. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมเพชรเกษม เนื้อที่ประมาณ 8.75 ตร.กม. 
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17. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม ถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน) เนื้อที่ประมาณ 0.813 ตร.กม. 

 
 

17. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วม ถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน) เนื้อที่ประมาณ 0.813 ตร.กม. 
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18
.พ

ื้นท
ี่บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

น้้า
ท่ว

มถ
นน

บา
งข

ุนเท
ียน

ชา
ยท

ะเล
 (เข

ตบ
างข

ุนเท
ียน

) เน
ื้อท

ี่ปร
ะม

าณ
 2.

49
 ตร

.กม
.  

18. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล (เขตบางขุนเทียน) เนื้อที่ประมาณ 2.49 ตร.กม. 
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18
.พ

ื้นท
ี่บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

น้้า
ท่ว

มถ
นน

บา
งข

ุนเท
ียน

ชา
ยท

ะเล
 (เข

ตบ
างข

ุนเท
ียน

) เน
ื้อท

ี่ปร
ะม

าณ
 2.

49
 ตร

.กม
.  
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19. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนประชาอุทิศ (เขตทุ่งครุ) เนื้อที่ประมาณ 3.26 ตร.กม. 

 
 

19. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนประชาอุทิศ (เขตทุ่งครุ) เนื้อที่ประมาณ 3.326 ตร.กม. 
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20. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนสุวินทวงศ์ (เขตมีนบุรี) เนือ้ที่ประมาณ 0.741 ตร.กม. 

 

20. พื้นที่บริหารจัดการน�้าท่วมถนนสุวินทวงศ์ (เขตมีนบุรี) เนื้อที่ประมาณ 0.741 ตร.กม. 
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แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันน้ําทวมประจําป 2560 

แผนงานปรับปรุง 
อาคารบังคับน้ํา 

งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลา เปาหมาย/ปรมิาณงาน 

1.โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ  
อาคารบังคับน้ําแนว   
ถนนรามคําแหง (สถาน ี
สูบน้ําคลองโตะยอและ
สถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา) 
(2554 – 2560) 

 

59,657,732.00 1,230 วัน สถานีสูบน้ําคลองโตะยอ 
1. กอสรางสถานีสูบน้ําขนาดอัตราการสูบ        

7 ลูกบาศกเมตร/วินาที จํานวน 1 แหง 
2. กอสรางประตูระบายน้ําขนาด 2.50 x 3 เมตร

จํานวน 1 แหง 
3. กอสรางดาดทองคลอง ค.ส.ล. พ้ืนที่ประมาณ

800 ตารางเมตร 
4. ปรับปรุงเข่ือนเดิมยาวประมาณ 60 เมตร 
5. กอสรางทางเดินค.ส.ล. ยาวประมาณ 60 เมตร 
6. กอสรางอาคารท่ีทําการขนาด 3 x 6 เมตร

จํานวน 1 แหง 
สถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา 
1. กอสรางสถานีสูบน้ําขนาดอัตราการสูบ       

3 ลูกบาศกเมตร/วินาที จํานวน 1 แหง 
2. กอสรางดาดทองคลอง ค.ส.ล. พ้ืนที่ประมาณ

200 ตารางเมตร 
3. กอสรางอาคารท่ีทําการขนาด 3 x 6 เมตร

จํานวน 1 แหง 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

สถานีสูบน้ําคลอง      
พระยาราชมนตรี            
(2556-2560) 

 
 
 
 

183,900,000.00 
 

360 วัน 1. จัดหาเคร่ืองสบูน้ําไฟฟาชนิดแนวตั้ง 
(Vertical Pumps) ขนาดความสามารถ    
ในการสูบน้ําไมนอยกวา 6 ลบ.ม./วินาที 
ระยะสูบสงไมนอยกวา 5 เมตร พรอม
อุปกรณและตดิตั้ง 7 เครื่อง (ท่ีสถานีสูบน้ํา
คลองพระยาราชมนตรี) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟา ท่ีสถานสีูบน้ํา
คลองพระยาราชมนตรี จํานวน 1 แหง 

3. โครงการเพ่ิมระสิทธิภาพท่ี
สถานีสูบน้ําคลองวัดไทร
และสถานีสูบน้ําคลอง  
ชองนนทรี            
(2556-2560) 

80,000,000.00 
 

360 วัน 1. จัดหาเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟาชนิดแนวตั้ง
(Vertical Pumps) ขนาดความสามารถ   
ในการสูบน้ําไมนอยกวา 6 ลม.บ./วินาที 
ระยะสูบสงไมนอยกวา 5 เมตร พรอม
อุปกรณและตดิตั้ง 3 เครื่อง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟา จํานวน 1 แหง 
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แผนงานปรับปรุง 
อาคารบังคับน้ํา 

งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลา เปาหมาย/ปรมิาณงาน 

4. โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกัน
น้ําทะเลหนุนสถานีสูบน้ํา
ของคลองสนามชัย 
(2558-2561) 

338,000,000.00 
 

450 วัน - ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 1 งาน 
- ปรับปรุงอาคารควบคุมน้ํา 1 งาน 
- กอสรางทํานบแบบซอง 100 เมตร 
- กอสรางทางลําเลียงพรอมปรบัปรุงภูมิทัศน 1 งาน 
- ซอมปรับปรุงประตูระบายนํ้า พรอมชุด

ขับเคล่ือน 3 ชุด 
- จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ํา ขนาด

ประมาณ 8X4 เมตร พรอมโครงสราง 1 ชุด 
- ซอมเปล่ียนเคร่ืองเก็บขยะอัตโนมัติ       

พรอมระบบลําเลียงขยะ 15 ชุด 
- บาน Stop log เหล็ก พรอม Lifting Device 

1 ชุด 
- จัดหาเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 180 ลบ.ม./นาที ที่

ระยะสูบสง 4.50 เมตร พรอมอุปกรณ 15 ชุด 
- จัดหาและติดตั้งเครนไฮโดรลิกส พรอม

อุปกรณและฐานราก 2 ชุด 
- ปรับปรุงตะแกรงฝาบอ ขนาด 2.14 x 3.64 เมตร 

ชุบ HDG 15 ชุด 
- ปรับปรุงหมอแปลงและระบบไฟฟาเมน 1 ชุด 
- จัดหาตูเมน MDB 4 ชุด 
- จัดหาตูควบคุมเครื่องสูบน้ําและตูควบคุม

เคร่ืองจักรตางๆ 1 งาน 
 
 

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการขยะสถานีสูบน้ํา
พระโขนง             
(2558-2560) 

62,660,000.00 
 

360 วนั - จัดหาและติดตั้งเคร่ืองบีบอัดขยะและวัชพืช
ไฮโดรลิกส พรอมอุปกรณ 2 ชุด 

- จัดหาและติดตั้งถังพักขยะ (Hopper)    
ขนาดไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร 1 ชุด 

- จัดหาสายพานลําเลียงแบบ (Apron) สูถังขยะ
พรอมอุปกรณ และซอมสายพานลําเลียงเดิม 
2 ชุด 

- จัดหารถยกชนิดเคร่ืองยนตดีเซล 2 คัน 
- จัดหาและติดตั้งเคร่ืองซีลพลาสติก พรอม

อุปกรณ 2 ชุด 
- จัดหาเรือเก็บขยะพรอมที่พักขยะ 1 ลํา 
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แผนงานปรับปรุง 
อาคารบังคับน้ํา 

งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลา เปาหมาย/ปรมิาณงาน 

 
 

6.โครงการเดินระบบ
บํารุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงคระบายนํ้า 
จากบึงมักกะสันลงสู   
แมน้ําเจาพระยา (ระยะท่ี 2) 

   (2559-2564) 
 

493,900,000.00 60 เดือน 1. จัดหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมรวมทั้ง
วัสดุและอุปกรณใชสอยตางๆเพ่ือไวใชใน  
การเดินระบบบํารุงรักษาและซอมแซม 

2. ควบคุมบรหิารงานดูแลบํารุงรักษาและ
ซอมแซมอุโมงคระบายนํ้าสถานีสูบน้ําอาคาร
รับน้ํา 4 แหงและเข่ือน ค.ส.ล. ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

3. ควบคุมระบบเดินระบบอุโมงคระบายน้ํา
สถานีสูบน้ําอาคารรับน้ํา 4 แหง ใหมี
ประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ํา
ในการปองกันน้ําทวมและการไหลเวียนนํ้า 

7.โครงการปรับปรุงทํานบ ก้ัน
น้ําตามคลองแยก  คลอง
หลวงแพง 
    (2559-2560) 

28,850,000.00 270 วัน 1. ปรับปรุงทํานบก้ันน้ําจํานวน 5 แหง 
2. สรางแนวปองกันน้ําทวมความยาวประมาณ

100 เมตร 
 
 
 

8.โครงการปรับปรุงทํานบ  
ก้ันนํ้าตามคลองแยกคลอง
นครเนื่องเขต 
(2559-2560) 

35,800,000.00 270 วัน 1. ปรับปรุงทํานบก้ันน้ําจํานวน 6 แหง 
2. สรางแนวปองกันน้ําทวมความยาวประมาณ 

150 เมตร 

9. โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา
จิตมิตรมหาดไทย 

   (2559-2560) 

16,940,000.00 210 วัน 1.กอสรางสถานีสูบน้ําขนาดอัตราการสูบ        
3 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง 

2. กอสรางอาคารที่ทําการขนาด 3.00 x 5.00 เมตร 
จํานวน 1 แหง 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 1 แหง 
10.โครงการจัดหาเคร่ืองสูบนํ้า
แบบเคล่ือนที่ขบัดวยระบบ 
ไฮดรอลิคขนาด 30 น้ิว 
    (2559-2560) 

187,750,000.00 360 วัน  - จัดหาเคร่ืองสูบนํ้าแบบเคล่ือนที่ขับดว�ระบบ 
ไฮดรอลิคขนาด 30 น้ิว 13 เครื่อง 
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จํานวนเครื่องสูบน้ําและกําลังสูบรวม แยกตามพื้นที่ 
 

งานควบคุม จํานวนเครือ่งสูบน้าํ กําลังสูบรวม 
อาคารบังคับน้ํา (เคร่ือง) (ลูกบาศกเมตร/วินาที) 

พื้นท่ีนคร 1 199 359.95 

พื้นท่ีนคร 2 25 64.49 

พื้นท่ีนคร 3 68 164.65 

พื้นท่ีนคร 4 238 543.02 

พื้นท่ีนคร 5 31 58.72 

พื้นท่ีธนบุร ี1 106 190.16 

พื้นท่ีธนบุร ี2 126 200.10 

พื้นท่ีธนบุรี 3 83 204.25 

รวม 876 1,785.34 

 
ประสิทธิภาพการระบายนํ้ารวม แบงตามพื้นที่ 

 

พื้นท่ี จํานวนเครื่องสูบน้าํ กําลังสูบรวม 
  (เคร่ือง) (ลูกบาศกเมตร/วินาที) 

ฝงพระนคร 561 1,190.83 

ฝงธนบุร ี 315 594.51 

รวมท้ังสิ้น 876 1,785.34 
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แผนการควบคุมระดับน้ําตามอาคารบังคับน้ํา 
พื้นท่ีพระนคร 1  กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา  1 
ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

 ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พ้ืนทีพ่ระนคร 1 0-2243-8476-7 
1 สถานีสูบน้ําคลองบางซ่ือ  51.00 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 

-0.60 
-0.60 ถึง 

0.00 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
0-2241-4201 

2 สถานีสูบน้ําขางวดัมักกะสัน 6.00 +0.40 +0.50 -0.70 ถึง 
-0.50 

-0.50 ถึง 
-0.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2252-9004 

3 สถานสีูบน้าํคลองขรัวตาแกน 3.50 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 

-0.60 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2587-6780 

4 สถานีสูบน้ําคลองนาซอง 14.00 +0.20 +0.30 -1.80 ถึง 
-1.20 

-1.20 ถึง 
-0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2245-9180 

5 สถานีสูบน้ําคลองบางเขน 
ขาออก (ฝงเหนือ) 

1.00 0.00 +0.10 -0.80 ถึง 
-0.30 

-0.30 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

6 สถานีสูบน้ําคลองบางเขนเกา 9.00 +0.40 +0.60 -1.00 ถึง 
-0.70 

-0.70 ถึง 
-0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2585-6148 

7 สถานีสูบน้ําคลองบางเขน
ขาเขา (ฝงใต) 

6.00 0.00 +0.10 -0.80 ถึง 
-0.30 

-0.30 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2579-6202 

8 สถานีสูบน้ําคลองบางเขน
ขาเขา (ฝงเหนือ) 

7.00 0.00 +0.10 -1.00 ถึง 
-0.50 

-0.50 ถึง 
-0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2579-2918 

9 สถานีสูบน้ําคลองบางเขนใหม 30.00 +0.40 +0.50 -1.50 ถึง 
-1.00 

-1.00 ถึง 
-0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2585-9377 

10 สถานีสูบน้ําคลองบางซ่ือ 
ขาเขา (ฝงใต) 

2.00 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง 
-0.30 

-0.30 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2275-4999 

11 สถานีสูบน้ําคลองบางซ่ือ 
ขาเขา (ฝงเหนือ) 

3.00 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง 
-0.30 

-0.30 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2276-3963 

12 สถานีสูบน้ํา 
คลองบางซ่ือขาออก(ฝงใต)  

2.00 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง 
-0.30 

-0.30 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2279-6217 

13 สถานีสูบน้ําคลอง 
บางซ่ือขาออก(ฝงเหนือ) 

2.50 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง 
-0.30 

-0.30 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

14 สถานีสูบน้ําคลองบางตลาด 
ตอนคลองเปรมประชากร 

15.00 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถีง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2575-0958 

15 สถานีสูบน้ําคลองบานญวน 1.00 - - - - - - 
 

16 สถานีสูบน้ําคลองเปรม
ประชากร 

34.40 +0.30 +0.40 -0.80 ถึง 
-0.40 

-0.40 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2556-0730 

17 สถานีสูบน้ําคลองลาดยาว 3.00 +0.20 +0.30 -0.80 ถึง 
-0.50 

-0.50 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 
 

18 สถานีสูบน้ําคลองวัดหลักสี่
ขาเขา 

3.50 +0.40 +0.50 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30  ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2551-2926 

19 สถานีสูบน้ําคลองวัดหลักสี-่
ขาออก 

1.00 +0.40 +0.50 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

 

- 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

20 สถานีสูบน้ําคลองสมปอย 2.00 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 

-0.60 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2585-9538 

21 สถานีสูบน้ําคลองหวยขวาง 8.00 +0.20 +0.30 -1.70 ถึง 
-1.00 

-1.00 ถึง 
-0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2277-6081 

22 สถานีสูบน้ําคูน้าํ           
ขางวดัอนัมนกิายาราม 

1.00 - - - - - - 

23 สถานีสูบน้ําดินแดงขาเขา 6.00 +0.20 +0.30 -1.00 ถึง 
-0.60 

-0.60 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2245-3967 

24 สถานีสูบน้ําบางโพ 4.00 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2586-7809 

25 สถานีสูบน้ําบึงบางซ่ือ 1.35 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 
+0.50 

-0.50 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2537-9026 

26 สถานีสูบน้ําบึงพิบลูยวัฒนา 6.00 +0.50 +0.60 -2.30 ถึง 
-2.00 

-2.00 ถึง 
-1.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2278-4176 

27 สถานีสูบน้ําบึงมกักะสัน
(คลองสามเสน) 

- 0.00 +0.10 -1.40 ถึง 
-1.00 

-1.00 ถึง 
+0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2245-9917  

28 สถานีสูบนํ้าบึงมักกะสัน
(ถนนศรีอยุธยา) 

4.00 +0.10 +0.20 -1.30 ถึง 
-0.60 

-0.60 ถึง 
+0.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2247-3976 

29 สถานีสูบน้ํา              
โบสถแมพระฟาติมา 

9.00 0.00 -0.10 -1.20 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถึง 
-0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2245-7738 

30 สถานีสูบนํ้า
ประชาสงเคราะห  24 

2.00 0.00 -0.10 -1.20 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถึง 
-0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

31 สถานีสูบน้ํารัชดาวิภาวด ี 12.00 +0.20 +0.30 -2.00 ถึง 
-1.00 

-1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2537-8701 

32 สถานีสูบน้ําเรือนจํากลาง
คลองเปรมฯ 

2.00 +0.20 +0.30 -1.00 ถึง 
-0.70 

-0.70 ถึง 
-0.30 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2591-4164 
 

33 สถานีสูบน้ําวัดสรอยทอง 6.50 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 

-0.60 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2585-9002 

34 สถานีสูบน้ําสามเสน  45.00 +0.20 +0.30 -2.00 ถึง 
-1.50 

-1.50 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2241-4040 

25 สถานีสูบน้ําสุทธสิารขาเขา 3.00 0.00 +0.10 -0.80 ถึง 
-0.50 

-0.50 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2275-9689 

26 สถานีสูบน้ําสุทธสิารขาออก 3.00 0.00 +0.10 -0.80 ถึง 
-0.50 

-0.50 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2279-6144 

27 สถานีสูบน้ําหลัง รร.หอวัง 5.00 0.00 +0.10 -0.80 ถึง 
-0.50 

-0.50 ถึง 
-0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2537-8619 

28 ประตูระบายนํ้าคลองซุง 2.00 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง 
-0.60 

-0.60 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

39 ประตูระบายนํ้าคลองตาอูฐ 
ตอนคลองเปรมประชากร 

8.30 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถีง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2575-1790 

40 ประตรูะบายน้ําคลองนํ้าแกว 
ตอนซอยลาดพราว 41 

9.00 +0.10 +0.20 -1.30 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถีง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

 

0-2541-9883 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

41 ประตูระบายนํ้าคลองบาง
ตลาด ตอนคลองประปา 

- - - - - - - 

42 ประตูระบายน้ําคลองพญาเวิก 
ตอนซอยโชคชัยรวมมิตร 

9.00 +0.10 +0.20 -1.30 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถีง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2275-3061 

43 ประตูระบายนํ้าคลองลาด
โตนด ตอนคลองบางเขน 

4.00 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถีง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

44 ประตูระบายนํ้าคูนายกิม   
สาย 3 ตอนคลองเปรม
ประชากร 

4.25 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง 
-0.80 

-0.80 ถีง 
+0.10 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2566-1480 

45 ประตูระบายนํ้าดสุิต - +0.40 +0.50 ปด ปด ปด 0-2243-1353 
46 ประตรูะบายน้ําตลาดบางซ่ือ - +0.30 -0.40 ปด เปด เปด 0-2586-0230 
47 ประตูระบายนํ้าทาวาสุกร ี 4.00 +0.40 +0.50 ปด เปด ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
- 

48 ประตูระบายนํ้าบางโพขวาง 1.35 +0.40 +0.50 ปด ปด เปด 0-2587-7424 
49 ประตูระบายนํ้าบงึมักกะสนั

(ดานทิศตะวันออก) 
- +0.50 +0.60 ปด ปด ปด 0-2247-1321 

50 ประตรูะบายน้ําวัดราชาธิวาส 1.00 +0.40 +0.50 ปด ปด เปด 0-2241-3501 
51 ประตูระบายนํ้าสรรพาวุธ - +0.70 +0.80 ปด เปด เปด 0-2243-1354 
52 ประตรูะบายน้ําอินทามระ 35 - +0.60 +0.70 เปด เปด เปด 0-2252-9004 
53 อาคารรับนํ้าบึงมักกะสัน - 0.00 +0.10 -1.80 ถึง 

-1.00 
-1.00 ถึง 

-0.20 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
0-2248-1507 

54 ทางลอดรถยนตถนนดินแดง 0.20 - - - - - - 
55 ทางลอดรถยนตถนน

พหลโยธิน-วัดลาดปลาเคา 
2.00 - - - - - - 

56 ทางลอดรถยนตแยกประชา
ราชบําเพ็ญ 

0.06 - - - - - - 

57 ทางลอดรถยนตสทุธิสาร-
ถนนรัชดา 

0.06 - - - - - - 

กําลังสูบรวม 359.95  
 (แผน ก. : สถานะอากาศท่ีสอวาจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถายเทนํ้าเสีย) 
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พื้นท่ีพระนคร 2 กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา  1  
ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

 ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พื้นที่นคร 2 0-2236-5551 
1 สถานีสูบน้ํากรุงเกษม 25.00 +0.60 +0.70 -1.00 ถึง -

0.60 
-0.60 ถึง 

-0.20 
-0.20 ถึง 
+0.60 

0-2236-5551 

2 สถานีสูบน้ําสาทร (สูบออก) 12 +0.20 +0.40 -1.00 ถึง -
0.60 

-0.60 ถึง 
-0.00 

-0.60 ถึง -0.20 0-2233-3748 

3 สถานสีูบน้าํเทเวศร (สูบออก) 9.00 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง -
0.20 

+0.20 ถึง 
+0.20 

-0.20 ถึง 
+0.60 

0-2281-4646 

 สถานีสูบน้ําเทเวศร (สูบเขา) 6.00 -      
4 สถานีสูบน้ําปากคลองตลาด  4.00 +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 

0.00 
0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.60 

0-2222-3196 

5 สถานีสูบน้ําปนเกลา  
(สูบเขา - สูบออก) 

4.00 +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 
0.00 

0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.60 

0-2222-3872 

6 สถานีสูบน้ําบางลาํพู  0.50 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง -
0.20 

-0.20 ถึง 
0.00 

+0.00 ถึง 
+0.60 

0-2281-4534 

7 สถานีสูบน้ําโองอาง  
((สูบเขา - สูบออก) 

3.00 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง -
0.20 

-0.20 ถึง 
+0.00 

+0.00 ถึง 
+0.60 

0-2222-1863 

8 ปตร.วัดเทพธิดา - +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 
0.00 

0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.60 

0-2224-6759 

9 ปตร.วัดราชบพธิ - +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 
0.00 

0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.60 

- 

10 ปตร.คลองเมงเส็ง 
(ติดคลองสามเสน) 

0.35 ประสานงานกับเจาหนาที่พระที่น่ังวิมานเมฆโดยตรง 
เกี่ยวกับสภาพนํ้าและระดับนํ้า 

0 2236 5551 

11 ปตร.คลองรางเงิน  
(หลังสวนอัมพร) 

- ประสานงานกับเจาหนาที่พระที่น่ังวิมานเมฆโดยตรง 
เกี่ยวกับสภาพนํ้าและระดับนํ้า 

0 2282 4646 

12 ปตร.คูคลองขางทาํเนียบ 0.04 +0.60 +0.70 0.00 0.00 ถึง 
+0.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

13 ระบบสงนํ้าเขาพระท่ีนั่ง
วิมานเมฆ 

0.60 ใชระดับนํ้าของสถานีสูบนํ้าเทเวศนเปนเกณฑ - 

กําลังสูบรวม 64.49  
 (แผน ก. : สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถายเทนํ้าเสีย) 
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พื้นท่ีพระนคร 3 กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา  1  

ลําดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 
(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

 ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พื้นที่นคร 3 0-2249-2119 
1 สถานีสูบน้ําพระราม 4 22.80 +0.40 +0.50 -3.00 -3.00 ถึง 

0.00 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
0-2249-2119  
0-2249-7563 

2 สถานีสูบน้ํา 
คลองขุดวัดชองลม 

45.00 - - - - - 0-2285-3476 
กด 0  

3 อาคารรับนํ้าแสนเลิศ - 0.00 +0.20 -0.70 - ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2252-9701 

4 อาคารรับนํ้าไผพิทกัษ - 0.00 +0.30 -2.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2253-1622 

5 อาคารรับนํ้าเช้ือพระราม - - - - - ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

 - 

6 สถานีสูบน้ํา 
คลองชองนนทรี 

29.00 +0.50 +0.60 -1.80 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2294-1764-5 

7 สถานีสูบน้ําคลองตาเริก 1.50 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-294-2365 

8 สถานีสูบน้ําคลองสวน 1.50 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-294-2387 

9 สถานีสูบน้ําคลองภูมิ 1.50 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-294-6668 

10 สถานีสูบน้ําคลองใหม 2.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-294-2512 

11 สถานีสูบน้ําคลองวัดดาน 1.50 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-294-2514 

12 สถานีสูบน้ําวัดแฝด 2.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-294-2519 

13 สถานีสูบน้ําสาธุประดิษฐ 8.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2294-1296 

14 สถานีสูบน้ําคลองวัดไทร 18.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2289-0620 
0-289-0387 

15 ปตร.คลองหนาหมูบานภักด ี 0.65 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2292-3030 

16 สถานีสูบน้ําคลองสวนหลวง 
(ถ.เจริญกรุง) 

1.85 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2291-3558 

17 ปตร.คลองบานใหม  
ตอนถนนพระราม 3 

3.30 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2291-4231 
 
 

18 สถานีสูบน้ํา 
คลองขวางสะพานเต้ีย 

2.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2291-3557 

19 สถานีสูบน้ําคลองกรวย 6.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2211-8112 

20 สถานีสูบน้ํา 
คลองวัดยานนาวา 

7.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2212-8521 
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ลําดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 
(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

21 สถานีสูบน้ําคลองอรชร 6.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2252-5930 

22 ปตร.คลองมะนาว ตอน
ถนนนราธิวาสราชนครินทร 

3.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2210-2158 

23 ปตร.คลองสวนหลวง  
ตอนคลองแสนแสบ 

2.00 +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2219-2575 

24 ปตร.สาทร ชวงสะพานไทย
เบลเยี่ยม 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

25 ปตร.คลองขุด - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

26 ปตร.คลองเกาะกลางถนน
พระราม 3 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

27 ปตร.คลองวัดชองนนทร ี - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

28 ปตร.คลองยายหร่ัง - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2294-2371 

29 ปตร.คลองลํากระโดงขาง
เชียงกง 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

30 ปตร.คลองตาหวง - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

31 ปตร.คลองหีบ - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

32 ปตร.คลองสาน - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

33 ปตร.คลองโบสถ - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

34 ปตร.หลัง 
รร.เจาพระยาวิทยาคม 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

35 ปตร.คลองวัดดานเหนือ - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

36 ปตร.คลองปริวาส - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

37 ปตร.คลองบางโพงพางใต - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

38 ปตร.คลองบางโพงพางเหนอื - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

39 ปตร.คลองวัดทองบน - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2294-6667 

40 ปตร.คลองวัดดอกไม - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

41 ปตร.คลองโรงกล่ันน้ํามัน - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

 

- 
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ลําดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 
(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

42 ปตร.คลองเสาหิน - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

43 ปตร.คลองมะนาว (สวน
เฉลิมพระเกียรติ) 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

44 ปตร.คลองลํากระโดง
สาธารณะ 9 (คลองตา
เหล็ก) 

-    -1.00 ถึง 
0.00 

 - 

45 ปตร.คลองลํากระโดง
สาธารณะ 8 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

46 ปตร.คลองบางโคลใหญ - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-291-6370 

47 ปตร.คลองบางโคลวัด - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-291-4960 

48 ปตร.คลองบางโคลสาร - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

49 ปตร.คลองบางโคลนอย - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-291-6701 

50 ปตร.คลองขางโรงเหล็ก - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

51 ปตร.คลองวัดจันทรนอก - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

52 ปตร.คลองภาษี - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

53 ปตร.คลองลํากระโดง
สาธารณะ 7 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

54 ปตร.คลองบางคอแหลม - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-291-6901 

55 ปตร.คลองสวน - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

56 ปตร.คลองถนนตก - +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

02-291-6915 

57 ปตร.คลองลํากระโดง
สาธารณะ 4 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

58 ปตร.คลองลํากระโดง
สาธารณะ 3 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

59 ปตร.คลองลํากระโดง
สาธารณะ 2 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

60 ปตร.คลองลํากระโดง
สาธารณะ 1 

- +0.50 +0.60 -1.00 -1.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

กําลังสูบรวม 164.65  
 (แผน ก. : สถานะอากาศท่ีสอวาจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถายเทนํ้าเสีย) 
 
 

+0.50 +0.60 -1.00 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 
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พื้นท่ีพระนคร 4 กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา  1  
ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

 ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พื้นที่นคร 4 0-2331-4844 
0-2332-9777 

1 สถานีสูบน้ําพระโขนง 173.00 0.00 +0.20 -0.80 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2331-4844 
0-2332-9777 

2 สถานสีูบน้าํอุโมงคพระโขนง 60.00 -0.20 0.00 -0.80 - - 0-2391-1946-7 
3 สถานีสูบน้ําคลองกะจะ 8.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2314-6653 
4 สถานีสูบน้ําคลองขุนสกล 

ตอนถนนออนนุช 
7.00 -0.20 0.00 -1.20 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2321-0046 

5 สถานีสูบน้ําคลองเคล็ด 
ตอนถนนออนนุช 

12.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2332-9405 

6 สถานีสูบน้ําคลองจิก      
(ถ.รามคําแหง) 

4.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2375-7720 

7 สถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา 1.33 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2314-3383 
8 สถานีสูบนํ้าคลองจิต   

(ตอนรามคาํแหง) 
3.85 -0.20 0.00 -0.70 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2374-1747 

9 สถานีสูบน้ําคลองจิตมิตร
มหาดไทย ตอนคลองแสน
แสบ 

3.00 -0.20 0.00 -1.50 -0.80 ไมเกิน -0.50 0-2542-2408 

10 สถานีสูบน้ําคลองเจก 8.00 -0.20 0.00 -1.10 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2311-5011 
11 สถานีสูบน้ําคลองชวดตาเชียง 

ตอนคลองลาดพราว 
3.33 0.10 +0.20 -1.00 -0.50 ไมเกิน 0.00 - 

12 สถานีสูบน้ําคลองชวดใหญ 
(ลาดพราว) 

3.00 -0.10 0.00 -0.50 -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2319-3567 

13 สถานีสูบน้ําคลองชวดใหญ 
ตอนคลองสามเสน 

10.00 -0.10 +0.20 -0.50 -0.30 ไมเกิน 0.00 0-2319-3567 

14 สถานีสูบน้ําคลองตาปวน 
ตอนคลองแสนแสบ 

2.00 -0.20 0.00 -0.80 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2318-5742 

15 สถานีสูบน้ําคลองตาหนัง 6.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 - 
16 สถานีสูบน้ําคลองเตย 30.00 -0.40 -0.20 -2.00 -1.00 ไมเกิน -0.50 0-2390-2948 
17 สถานีสูบน้ําคลองโตะยอ 0.00 -0.20 0.00 -0.80 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2377-1946 
18 สถานีสูบน้ํา 

คลองทรงกระเทียม  
ตอนวัดลาดพราว 

7.00 -0.20 0.00 -0.80 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2538-7205 

19 สถานีสูบน้ํา 
คลองทรงกระเทียม  
ตอนคลองจ่ัน 

9.00 -0.20 0.00 -0.80 -0.50 ไมเกิน -0.30 - 

20 สถานสีูบน้าํคลองบางนางจีน 
ตอนถนนออนนุช 

10.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2332-9604 

21 สถานสีูบน้าํคลองบางมะเขอื 4.30 -0.30 0.00 -1.50 -0.80 ไมเกิน -0.50 0-2392-1499 
22 สถานีสูบน้ําคลองบวบขม 

ตอนคลองบางเตย 
 

8.00 - - - - - - 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

23 สถานีสูบน้ําคลองบานหลาย 
ตอนถนนออนนุช 

7.00 -0.20 0.00 -0.80 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2311-1469 

24 สถานีสูบน้ําคลองเปง  
ตอนคลองแสนแสบ 

3.33 -0.20 0.00 -1.20 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2392-0499 

25 สถานีสูบน้ําคลองพลับพลา 
ตอนคลองลาดพราว 

3.00 -0.20 0.00 -0.80 -0.50 ไมเกิน -0.30 - 

26 สถานีสูบน้ําคลองยายเผ่ือน 4.00 -0.20 0.00 -1.20 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2378-1201 
27 สถานีสูบน้ําคลองยายลอม 1.00 -0.40 -0.30 -1.00 -0.70 ไมเกิน -0.50 0-2331-4844 
28 สถานีสูบน้ําคลองระหัส 6.00 -0.20 0.00 -1.20 -0.50 ไมเกิน -0.30 - 
29 สถานีสูบน้ําคลองลาว 4.00 -0.10 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2321-0511 
30 สถานีสูบน้ําคลองลําพังพวย

(นิดา) 
6.00 -0.70 -0.50 -1.50 -0.80 ไมเกิน -0.70 0-2377-1180 

31 สถานีสูบน้ําคลองวัดตึก 8.00 -0.40 0.00 -1.50 -0.80 ไมเกิน -0.60 - 
32 สถานีสูบนํ้า 

คลองวัดโยธินประดิษฐ 
2.50 -0.20 0.00 -0.50 -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2398-4928 

33 สถานีสูบน้ําคลองสวนออย 
ตอนถนนออนนุช 

3.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2332-3875 

34 สถานีสูบน้ําคลองสามเสน
(ศูนยวิจัย) 

12.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2314-0329 

35 สถานีสูบน้ําคลองเสือนอย 
ตอนถนนลาดพราว-วังหิน 

5.20 -0.10 0.00 -0.50 -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2539-7886 

36 สถานีสูบน้ํา 
คลองหนองบอน  
ตอนถนนลาดพราว-วังหิน 

3.20 -0.10 0.00 -0.50 -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2539-5731 
 
 
 

37 สถานสีูบน้าํคูน้าํขางวดักลาง 
ตอนคลองแสนแสบ 

1.50 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.50 0-2377-0326 

38 สถานีสูบน้ําคูน้าํวฒันา 3.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2254-8039 
39 สถานีสูบน้ําเจาคณุสิงห 9.00 -0.30 -0.20 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2530-5877 
40 สถานีสูบน้ํา               

ซอยรามคําแหง 39 
3.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2319-5002 

41 สถานีสูบน้ําบางจาก 6.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2332-9757 
42 สถานีสูบน้ําบางนา 21.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2173-4979 
43 สถานีสูบน้ําบางออ 18.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2396-1495 
44 สถานีสูบน้ําบึงกุม  

(ตอนสวนเสรีไทย) 
3.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2364-6810 

45 สถานีสูบน้ําบึงกุม       
ตอนคลองบางเตย 

2.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2374-2908 

46 สถานีสูบน้ํามหาดไทย 65 
 

1.00 -0.20 0.00 -0.60 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2319-9259 

47 สถานีสูบน้ําลํารางกระบือ 
ตอนคลองแสนแสบ 
 

2.00 -0.20 0.00 -0.80 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2318-5741 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

48 สถานสีูบน้าํลาํรางสาธารณะ 
ตอนคลองบางเตย  
นวมินทร 26 

4.00 -0.20 0.00 -1.50 -0.50 ไมเกิน -0.30 - 

49 สถานสีูบน้าํลาํรางสาธารณะ 
ซอยลาดพราว 130     
ตอนคลองแสนแสบ 

3.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2377-0107 

50 สถานีสูบน้ํา  
หนา สน.หัวหมาก 

4.40 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2319-5767 

51 สถานีสูบน้ําหิมะทองคํา 4.00 -0.20 0.00 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2311-3167 
52 อาคารรับน้าํคลองแสนแสบ-

ลาดพราว (บึงพระราม9) 
- 0.00 +0.20 -0.60 -0.30 - 0-2318-2311 

53 ปตร.แสนแสบเกา - 0.00 +0.20 -0.70 -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2318-1907 
54 ปตร.ลาดพราว 56 - +0.20 +0.40 -0.50 -0.30 ไมเกิน +0.10 0-2541-1933 
55 ปตร.โรงฟอกหนัง 0.30 -0.20 0.00 -1.00 -0.60 ไมเกิน -0.50 0-2381-4870 
56 ปตร.ปยวัชร 0.70 -0.20 0.00 -1.00 -0.60 ไมเกิน -0.50 - 
57 ปตร.บึงลําพงัพวย 

(นวมินทร) 
- -0.40 -0.20 -1.50 -0.80 ไมเกิน -0.60 0-2375-3440 

58 ปตร.คลองสะแก - ปดฤดูฝน - 
59 ปตร.คลองลําพังพวย  

ถ.ศรีบรูพา 
- -0.70 -0.60 -1.50 -0.80 ไมเกิน -0.60 - 

60 ปตร.คลองยายสรอย 0.33 -0.40 -0.30 -1.00 -0.70 ไมเกิน -0.50 0-2392-1428 
61 ปตร.คลองพลับ 0.20 0.00 +0.20 -0.50 -0.30 ไมเกิน -0.20 - 
62 ปตร.คลองบางกะป 

(ขางวัดอุทัย) 
- ปดประตูตลอด  

63 ปตร.คลองบางกะป - ประตูปด-เปด ตามสภาพนํ้าและระดับนํ้า 0-2255-6037 
64 ปตร.คลองกะจะ         

(ตอนถนนศรีนครนิทร) 
- ปดฤดูฝน 0-2379-5066 

65 ทางลอดรถยนต          
ถนนพระราม 9 

3.00 เครื่องสูบนํ้าเดินอัตโนมัต ิ - 

66 ทางลอดรถยนต          
ถนนพัฒนาการ 

2.64 เครื่องสูบนํ้าเดินอัตโนมัต ิ 0-2318-2311 

67 ปตร.คลองศาลเจา       
ตอนถนนออนนุช 

� ปตร.ปดตลอด - 

68 ปตร.คลองพลับพลา     
ตอนคลองแสนแสบ 

- เปด-ปดตามสภาพนํ้าและระดบันํ้า 0-2318-5743 

69 ปตร.คลองแยกคลอง
พลับพลา ตอนคลอง
ลาดพราว 

- เปด-ปดตามสภาพนํ้าและระดบันํ้า 0-2184-4194 

70 ปตร.ลํารางสาธารณะ    
ตอนบึงกุม นวมินทร 24 

- 0.00 +0.20 เปด-ปดตามสภาพนํ้าและระดบันํ้า - 

71 ปตร.ลํารางสาธารณะ   
ตอนบึงลาํพังพวย          
นวมินทร 22 

- 0.00 +0.20 เปด-ปดตามสภาพนํ้าและระดบันํ้า - 

-
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

72 สถานีสูบน้ําลํารางบางเตย 
นวมินทร 68 

2    - 

73 สถานีสูบนํ้าลํารางบางเตย 
นวมินทร 68 

3     

74 สถานีสูบน้ําคลองลําพังพวย 
ตอนคลองจ่ัน 

8    - 

กําลังสูบรวม 543.02  
 (แผน ก. : สถานะอากาศท่ีสอวาจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถายเทนํ้าเสีย) 
 
พื้นท่ีพระนคร 5 กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา  1  
ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย (ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

 ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พื้นที่นคร 5  

1 สถานีสูบน้ําบึงกระเทียม 1.00 -0.40 +0.50 -1.00 -1.00 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2517-4100 

2 สถานีสูบน้ําบึงสวนสยาม 1.00 +0.40 +0.50 -2.00 -2.00 ถึง 
0.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2540-3430 

3 สถานีสูบน้ําบึงมะขามเทศ
ตอนลํารางสาธารณะ  
เช่ือมคลองพระราชดําร ิ

1.00 - - -0.10 +0.10 -0.30 - 

4 สถานีสูบน้ํา                
บึงสะแกงามสามเดือน   
ตอนคลองโตะเจรญิ 

2.00 - - -0.10 +0.10 +0.30 - 

5 สถานีสูบน้ําบึงหนองบอน 20.00 -0.80 -0.70 -7.00 -7.00 ถึง 
-0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2328-0018 

6 สถานีสูบน้ําบึงหมูบาน  
เมืองทองการเดนท 

2.00 +1.50 +2.00 -1.70 -1.70 ถึง 
2.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2321-2127 

7 ประตรูะบายน้ําคลองขันแตก - - - - - - - 
8 ประตูระบายน้ําคลองตาชาง 

ตอนถ.ศรีนครินทร (ขาเขา) 
4 +0.10 +0.20 +1.03 ถึง 

+0.23 
+0.23 ถึง 

-0.63 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
- 

9 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองตาพวง 

- +1.00 +1.10 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

10 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองตาวง 

- +1.00 +1.10 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

11 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองโตะนิล 

- +1.00 +1.10 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

12 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองบึงนายรุง 

- +1.00 +1.10 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

13 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองปากคลองลําตอยต่ิง 

- +0.90 +1.00 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย (ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

14 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองลําตาแฝง 

- +0.90 +1.00 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

15 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองลําตาอิน 

- +0.90 +1.00 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

16 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองลํารางสาธารณะ 

- +1.00 +1.10 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

17 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองสอง 

- +1.00 +1.10 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

18 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองหนึ่ง 

- +1.00 +1.10 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

19 ทํานบและประตูระบายนํ้า
คลองหลวงณรงค 

- +1.00 +1.10 น้ําไหลเขาใหปดประตู ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

20 ประตูระบายนํ้าคลองเคล็ด 
ตอนถ.ศรีนครินทร 

- -0.10  0.00  -0.80  -0.40  -0.10  - 

21 ประตรูะบายน้ําคลองตาชาง 
ตอน ถ.ศรีนครินทร (ขาออก) 

- +0.10 +0.20 +1.03 ถึง 
+0.23 

+0.23 ถึง 
+0.63 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2398-5440 

22 ประตรูะบายน้ําคลองตาสาด 
ตอนถนนออนนุช 

- +0.10 +0.20 -2.00 ถึง 
-1.00 

-1.00 ถึง 
-0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

23 ประตูระบายนํ้าคลองบางนา - - - - - - - 
24 ประตูระบายนํ้า         

คลองปลดัเปรียง 
- +0.40 +0.50 -0.50 -0.50 ถึง 

-0.20 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
- 

25 ประตรูะบายน้ําคลองปากนํ้า - - - - - - - 
26 ประตูระบายนํ้า         

คลองลําบึงขวาง 
- +0.75 +0.85 +0.50 +0.50 ถึง 

+0.60 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
0-2543-8189 

27 ประตูระบายนํ้า คลองลําแบน - +0.70 +0.80 +0.50 +0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

28 ประตูระบายนํ้า        
คลองสองตะวันตก 

- +1.30 +1.40 +1.00 +1.00 ถึง 
+1.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2548-0165 

29 ประตูระบายนํ้า 
คลองสองลาํปลาทิว 

- ประตูเปดลอย  นํ้าไหลเขาใหปดประตู - 

30 ประตูระบายนํ้า 
คลองสองสายใต 

- +1.70 +1.80 +1.50 +1.50 ถึง 
+1.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2532-4595 

31 ประตูระบายนํ้า 
คลองสามตะวันตก 

- +1.30 +1.40 +1.00 +1.00 ถึง 
+1.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2376-8805 
 

32 ประตูระบายนํ้า 
คลองสามวา 

- +1.10 +1.20 +0.90 +0.90 ถึง 
+1.00 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2543-7928 
 

33 ประตูระบายนํ้า 
คลองสี่ตะวันตก 

- +1.30 +1.40 +1.00 +1.00 ถึง 
+1.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2376-8804 

34 ประตูระบาบยนํ้า 
คลองหนองบอน 

- -0.10 0.00 -0.80 -0.40 -0.10  - 

35 ประตูระบายนํ้า 
คลองหนึ่งฝงตะวันออก 
 

- +1.40 +1.50 +1.00 +1.00 ถึง 
+1.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-543-7857 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย (ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

36 ประตูระบายนํ้า 
คลองหนึ่งลาํปลาทิว 

- ประตูเปดลอย  นํ้าไหลเขาใหปดประตู - 

37 ประตูระบายนํ้า 
คลองหมอแตก 

- +1.70 +1.80 +1.00 +1.00 ถึง 
+1.20 

ไมเกินระดับน้าํ
เตือนภัย 

38 ประตูระบายนํ้า 
คลองหลอแหล 1 

- +1.50 +1.60 +1.00 +1.00 ถึง 
+1.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

39 ประตูระบายนํ้า 
คลองหลอแหล 2 

- +1.50 +1.60 +1.00 +1.00 ถึง 
+1.20 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

40 ประตูระบายนํ้า 
คลองอายสลุด 

- -0.10 0.00 -0.80 -0.40 -0.10 - 

41 ประตูระบายนํ้าบางชัน 
(ตอนคลองแสนแสบ) 

- +0.70 +0.80 +0.40 +0.40 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2517-7383 

42 ประตูระบายนํ้าบางชัน
(ตอนสวนสยาม) 

- ประตูเปดลอย  นํ้าไหลเขาใหปดประตู 0-2517-1648 

43 ประตูระบายนํ้าบงึตาเกต ุ - ประตูเปดลอย  
44 ประตูระบายนํ้าประเวศ 

(กระทุมเสือปลา) 
- +0.60 +0.70 +0.40 +0.40 ถึง 

+0.60 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
0-2328-7344 

45 ประตูระบายนํ้าพระยา
สุเรนทร (ใต) 

- +1.05 +1.15 +0.70 +0.70 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2943-4194 

46 ประตูระบายนํ้าพระยา
สุเรนทร (เหนือ) 

- +1.70 +1.80 +1.00 +1.00 ถึง 
+1.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2563-5033 

47 ประตูระบายนํ้าลาดกระบัง - +0.50 +0.60 +0.30 +0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2326-9763 

48 ประตูระบายนํ้าแสนแสบ
(มีนบุรี) 

- +0.80 +0.90 +0.50 +0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2543-8365 

49 อุโมงคทางลอดศรีนครินทร 0.72   เคร่ืองสูบ
น้ําเดิน

อัตโนมัต ิ

-   

50 
 

สถานสีูบน้ําคลองหนอง
บอน 

12 -0.10 0.00 -0.80 -0.40 -0.10 -  

51 สถานีสูบน้ําคลองศาลาลอย 6     - 

52 สถานสีูบน้ําคลองศาลาลอย
บน 

3   - 

53 สถานสีูบน้ําคลองอาจารย
พร 

3     - 

54 สถานสีูบน้ําคลองจรเขขบ 3 - 

กําลังสูบรวม 58.72  
 (แผน ก. : สถานะอากาศท่ีสอวาจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถายเทนํ้าเสีย) 

- - --

-0.10 0.00 -0.80 -0.40 -0.10 

-0.10 0.00 -0.80 -0.40 -0.10 

-0.10 0.00 -0.80  -0.40 -0.10 

-  -0.10   -0.100.00 0.80 -0.40
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หมายเหตุ  
คาระดับน้ําควบคุมของกรมชลประทาน 
1. สถานีสูบน้ําคลองหกวาสายลาง ชวงฤดูฝน จะเดินเครื่องสูบนํ้าเม่ือคาระดับน้ําภายในสูงเกินกวา +0.90 ม.รทก. 

และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ําเมื่อคาระดับน้ําภายนอกสูงถึง +1.70 ม.รทก. 
2. สถานีสูบน้ําคลองแสนแสบ ตอนหนองจอก ชวงฤดูฝน จะเดินเคร่ืองสูบนํ้าเม่ือคาระดับน้ําภายในสูงเกินกวา 

+0.90 ม.รทก. และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ําเมื่อคาระดับน้ําภายนอกสูงถึง +1.30 ม.รทก. 
3. สถานีสูบน้ําประเวศ ตอนคลองพระองคไชยานุชิต จะเดินเคร่ืองสูบน้ําเม่ือคาระดับน้ําภายในสูงเกินกวา +0.90 ม.

รทก. และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ําเมื่อคาระดับนํ้าภายนอกสูงถึง +0.75 ม.รทก. 
 

พื้นท่ีธนบุรี 1  กลุมงานควบคุมอาคารบังคบัน้ํา  2 
ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ (ม.

รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

 ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พื้นที่ธนบุรี 1 0-2457-4078-9 
FAX 0-2457-4079 

1 สถานีสูบน้ําคลองแจงรอน 6.00 +0.60 +0.70 0.00 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2462-6297 

2 สถานีสูบน้ํา 
คลองดาวคะนอง  

45.00 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.90 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2468-2126 

3 สถานีสูบน้ํา 
คลองบางกอกใหญ 

57.00 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.90 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2466-6998 

4 สถานสีูบน้าํคลองบางนํ้าชน 
เจริญนคร 7 

4.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2468-6059 

5 สถานสีูบนํ้าคลองบางนํ้าชน  
ถนนเทอดไท 

2.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2466-5706 

6 สถานีสูบน้ําคลองบางปะกอก
(ถนนราษฎรบรูณะ) 

4.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2427-7955 

7 สถานีสูบน้ําคลอง 
บางปะแกว 

9.00 +0.50 +0.60 +0.20 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2476-5874 

8 สถานีสูบน้ําคลองบางสะแก  
ถนนเทอดไท 

3.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2465-3764 

9 สถานีสูบน้ําคลองบางสะแก
(ถนนตากสิน) 

4.00 +0.50 +0.60 -0.20 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2460-1225 

10 สถานีสูบน้ําคลองบางไสไก  
เจริญนคร 5 

10.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2437-3566 

11 สถานีสูบน้ําคลองบางไสไก 
(วค.บานสมเด็จฯ) 

4.00 +0.70 +0.80 +0.20 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2466-0344 

12 สถานีสูบน้ําคลองราษฎร
บูรณะ(ถนนราษฎรบูรณะ) 

6.00 +0.60 +0.70 +0.10 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2428-7384 

13 สถานีสูบน้ําคลองวัดอนงค 2.00 +0.70 +0.80 0.00 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2439-2086 

14 สถานีสูบน้ําคลองสาน  
เจริญนคร 1 

4.00 +0.70 +0.80 0.00 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2437-5013 

15 สถานีสูบน้ําคลองสําเหร  
เจริญนคร 6 

12.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2476-5792 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ (ม.

รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

16 ประตูระบายนํ้าสุเหรา 
สวนพล ู

- +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

17 ประตูระบายนํ้าขางโซฟเทล - +0.60 +0.70 +0.30 +0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

18 ประตูระบายนํ้าคลองกุฎจีีน - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

19 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
โกดังหวั่งหล ี

2.00 +0.50 +0.70 0.00 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2468-2128 

20 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
ซอยจําเริญ(เจริญนคร39) 

0.80 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2438-4584 

21 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
ธนาคารนครหลวงไทย
(คลองดาน) 

0.30 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2472-7451 

22 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
โรงแกว 

0.50 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2427-6954 

23 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
วัดทองนพคุณ 

0.25 +0.70 +0.80 0.00 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

24 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
สายชลแมนช่ัน 

- +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2437-5082 

25 ประตูระบายนํ้าคลองจีน
(ตอนถนนวุฒากาศ) 

0.45 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2477-1783 

26 ประตูระบายนํ้าคลองซอย
ดานแปด 

- +0.40 +0.50 +0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

27 ประตูระบายนํ้า 
คลองตนไทร เจริญนคร  3 

- ประตูเปดลอย 0-2437-6849 

28 ประตูระบายนํ้าคลองตน
ไทร(ตอนถนนวุฒากาศ) 

0.40 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2460-1890 

29 ประตูระบายนํ้า 
คลองตาแผลง 

- +0.70 +0.80 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

30 ประตูระบายนํ้า 
คลองตามวง 

- +0.40 +0.50 +0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

31 ประตูระบายนํ้าคลองเทพา 0.20 +0.70 +0.80 0.00 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

32 ประตูระบายนํ้าคลอง 
บางคอ(ตอนถนนวุฒากาศ) 

1.00 +0.30 +0.40 -0.20 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.30 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

 

0-2476-3696 

33 ประตูระบายนํ้า 
คลองบางบูน 

1.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2427-9132 

34 ประตูระบายนํ้า 
คลองบานหลวงวารี 

- +0.60 +0.70 +0.30 +0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

35 ประตูระบายนํ้า 
คลองบุคคโล 

1.00 +0.60 +0.70 0.00 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

 

- 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ (ม.

รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

36 ประตูระบายนํ้า 
คลองบุบผาราม 

0.58 +0.70 +0.80 +0.20 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2465-9490 

37 ประตูระบายนํ้าคลองรางจาก - +0.55 +0.60 ปดประตูเมื่อนํ้าเต็ม 0-2426-0372 
38 ประตูระบายนํ้าคลองรางตรง - +0.60 +0.70 ปดประตูเมื่อนํ้าเต็ม - 
39 ประตูระบายนํ้า 

คลองโรงน้าํแข็ง 
- +0.50 +0.60 0.00 ถึง 

+0.30 
+0.30 ถึง 

+0.50 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
- 

40 ประตูระบายนํ้า 
คลองโรงปลา 

0.13 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

41 ประตูระบายนํ้าคลอง 
โรงภาษี(เจริญนคร 53) 

1.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

42 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดทองธรรมชาติ 

0.20 +0.70 +0.80 0.00 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

43 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดทองนพคณุ 

0.15 +0.70 +0.80 0.00 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

44 ประตูระบายนํ้าคลอง 
วัดทองเพลง เจริญนคร 2 

- ประตเูปดลอย 0-2438-4807 

45 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดนางชี 

- +0.70 +0.80 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

46 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดราชโอรส 

- +0.40 +0.50 +0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

47 ประตูระบายนํ้าคลอง 
วัดเศวตฉัตร  เจริญนคร  4 

- ประตเูปดลอย 0-2438-3923 

48 ประตูระบายนํ้าคลองวดั
ใหมยายนุย1 (คลองดาน) 

0.15 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2472-7452 

49 ประตูระบายนํ้าคลองวดั
ใหมยายนุย 2 (คลองดาน) 

0.25 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2466-6126 

50 ประตูระบายนํ้า 
คลองสะพานพลอย 

0.20 +0.70 +0.80 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2466-1286 

51 ประตูระบายนํ้า 
คลองสําเหร  ถนนเทอดไท 

0.75 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2466-5721 

52 ประตูระบายนํ้าคลองหนองรี - +0.60 +0.70 ปดประตูเมื่อนํ้าเต็ม - 
53 ประตูระบายนํ้า 

คลองหาเจดีย 
0.50 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 

+0.30 
+0.30 ถึง 

+0.40 
ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
 

0-2472-7453 

54 ประตูระบายนํ้าซอยสมเด็จ
เจาพระยา 17 

0.20 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

55 ประตูระบายนํ้าปากคลอง
ตนไทร 

1.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

56 ประตูระบายนํ้าปาก 
คลองบางลาํภูลาง 

4.00 +0.50 +0.60 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2438-3923 

57 ประตูระบายนํ้าปาก 
คลองวัดทองเพลง 

1.00 +0.70 +0.80 0.00 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

58 ประตูระบายนํ้าวดัสุวรรณ  0.15 +0.50 +0.70 +0.30 +0.30 ถึง ไมเกินระดับนํ้า - 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ (ม.

รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

เจริญนคร 2  1/2 +0.50 เตือนภัย 
กําลังสูบรวม 190.16  

 (แผน ก. : สถานะอากาศท่ีสอวาจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถายเทนํ้าเสีย) 
หมายเหตุ  

ในชวงที่มีฝนตกหนักและตอเนื่องระดับน้ําควบคมุของสถานีสูบน้ําคลองบางกอกใหญจะอยูที่ไมเกิน +0.18 ม.รทก. 
สถานีสูบน้ําคลองดาวคะนอง +0.20 ม.รทก. สถานีสูบน้ําคลองชักพระ +0.40 ม.รทก. 
 

พื้นที่ธนบุรี 2 กลุมงานควบคุมอาคารบังคบัน้ํา  2 
ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

 ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พื้นที่ธนบุรี 2 0-2457-4078-9 
FAX 0-2457-4079 

1 สถานีสูบน้ําภาษีเจริญ 15.00 +0.70 +0.80 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2467-0597  

2 สถานีสูบนํ้าคลองมอญ 24.00 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.90 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2472-3861  

3 สถานีสูบน้ําขางอูตอเรือ
สุภัทรา 

1.00 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-9822  

4 สถานีสูบน้ําคลองแกลบ 1.00 +0.40 +0.50 0.00 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.30 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-4205  

5 สถานีสูบน้ําคลองจักรทอง 
(ชักพระ) 

2.00 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.60 

+0.60 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

6 สถานีสูบน้ําคลองจักรทอง 
(บางกอกนอย) 

6.00 +0.70 +0.80 +0.10 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2423-0965  

7 สถานีสูบน้ําคลองชักพระ 48.00 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2433-1528  

8 สถานีสูบน้ําคลองเตาอิฐ 2.00 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2435-4002  

9 สถานีสูบน้ําคลองนํ้าตาล 1.00 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-9749  

10 สถานีสูบน้ําคลองบางจาก 6.00 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-9825  

11 สถานีสูบน้ําคลองบางบําหร ุ 15.00 +0.60 +0.70 -0.30 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2423-0672  

12 สถานีสูบน้ํา 
คลองบางพระครู 

2.00 +0.60 +0.70 +0.20 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

13 สถานีสูบน้ําคลองบางพลัด 9.00 +0.60 +0.70 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-7196  

14 สถานีสูบน้ําคลองบางพลู 6.00 +0.60 +0.70 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2423-0978  

15 สถานีสูบน้ําคลองบางย่ีขัน 15.00 +0.60 +0.70 +0.10 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2435-1432 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

16 สถานีสูบน้ําคลองบางรัก 2.00 +0.60 +0.70 +0.20 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

17 สถานีสูบน้ําคลองบางละมุด 4.00 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

18 สถานีสูบน้ําคลองบางออ 4.00 +0.60 +0.70 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.90 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

19 สถานีสูบน้ําคลองฝกหนาม 4.00 +0.60 +0.70 0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2423-0761  

20 สถานีสูบน้ําคลองพิกุล 4.00 +0.70 +0.80 -0.30 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2423-0550  

21 สถานีสูบน้ําคลองพิณพาทย 1.00 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-9709  

22 สถานีสูบน้ําคลองวัดไกเตี้ย 6.00 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภยั 

0-2433-2176  

23 สถานีสูบน้ําคลองวัดดุสิต 1.00 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-4477  

24 สถานีสูบน้ํา 
คลองวัดศรีสุดาราม 

1.00 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2433-8697  

25 สถานสีูบน้ําคลองศาลเจา 3.00 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง 
+0.50 

+0.50 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2448-5541  

26 สถานสีูบน้าํคลองสวนแดน  1 2.00 +0.50 +0.60 +0.20 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.40 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-8199  

27 สถานสีูบน้าํคลองสวนแดน 2 1.00 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง 
+0.50 

+0.40 ถึง 
+0.50 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

28 สถานสีูบน้าํคลองสะพาน
ยาว 

1.00 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

29 ประตูระบายนํ้า           
ศาลเจาแมทับทิม 

0.50 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2423-0945  
 

30 ประตูระบายนํ้าคลอง K3 - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.80 

+0.80 ถึง 
+0.90 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

31 ประตูระบายนํ้าคลอง K5/1 - +0.60 +0.70 +0.50 ถึง 
+0.80 

+0.80 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

32 ประตรูะบายน้ําคลอง
ขนมจีน 

- +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

33 ประตูระบายนํ้า 
คลองขาง รร.วัดดุสิต 

- +0.80 +0.90 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

34 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
เพรสซิเดนทคอนโดทาวน 

0.50 +0.90 +1.00 +0.20 ถึง 
-0.20 

+0.20 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

35 ประตูระบายนํ้าคลอง
ขางรร.พณิชยการจรัลฯ 

- +0.90 +1.00 +0.30 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

36 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
โรงแรมรอยัลริเวอร (K6/1) 

0.50 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

 

- 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

37 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
โรงแรมริเวอรไซด (K6/2) 

0.20 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

38 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
วัดคฤหบด ี

0.20 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

39 ประตูระบายนํ้าคลองขาง
วัดภคคิณ ี

- +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

40 ประตูระบายนํ้า 
คลองขุนศรีบุรรีักษ 

- +0.90 +1.00 -0.70 +0.70 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

41 ประตูระบายนํ้าคลองคราม - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

42 ประตูระบายนํ้าคลองควาย - +0.90 +1.00 -0.70 +0.70 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2889-6816  

43 ประตูระบายนํ้า 
คลองเจาครุฑ 

0.20 +0.80 +0.90 +0.10 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

44 ประตูระบายนํ้าคลองซอย - +0.90 +1.00 -0.70 +0.70 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

45 ประตูระบายนํ้าคลองดาน 8 
(ปากคลองนาคปรก) 

- +0.70 +0.80 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

46 ประตูระบายนํ้า 
คลองตนไทร 

0.25 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.60 

+0.60 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

47 ประตูระบายน้ําคลองตราชู - - - - - - - 
48 ประตูระบายนํ้า 

คลองตาเพชร 
0.20 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 

+0.80 
+0.80 ไมเกินระดับนํ้า

เตือนภัย 
- 

49 ประตูระบายนํ้าคลองเตย - +0.90 +1.00 +0.20 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

50 ประตูระบายนํ้า 
คลองทวีวัฒนา 

- +1.00 +1.10 -0.80 +0.80 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2441-0321  

51 ประตูระบายนํ้า 
คลองน้ําดอกไม 

- +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.70 

+0.70 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

52 ประตูระบายนํ้า 
คลองน้ําตาล1 

- +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

53 ประตูระบายนํ้า 
คลองน้ําตาล2 

- +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.40 

+0.40 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

54 ประตูระบายนํ้าคลองบวั 4.00 +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2448-4017  

55 ประตูระบายนํ้า 
คลองบางขุนนนท 

0.25 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

56 ประตูระบายนํ้า 
คลองบางคูเวียง 

- +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

57 ประตูระบายนํ้า 
คลองผูใหญนวม 

0.35 +0.90 +1.00 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2433-7916  

58 ประตรูะบายนํ้า 
คลองพริกปน 

- +0.90 +1.00 +0.30 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

59 ประตูระบายนํ้าคลองโพ - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

60 ประตูระบายนํ้าคลองมอญ - +0.70 +0.80 +0.20 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

61 ประตูระบายนํ้า 
คลองมะนาว 

0.25 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.70 

+0.70 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

62 ประตูระบายนํ้า 
คลองยายวาด 

0.50 +0.90 +1.10 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2435-1236  

63 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดคฤหบดี  

0.25 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

 
- 
 

64 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดเจาอาม 

0.20 +0.90 +1.00 +0.60 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-0692  

65 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดดาวดึง 

0.25 +0.80 +0.90 +0.10 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

66 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดเทพนารี 

0.34 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง 
+0.80 

+0.80 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

67 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดนาคปรก 

- +0.70 +0.80 +0.50 ถึง 
+0.60 

+0.60 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2458-0087  

68 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดบวรมงคล 

0.25 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง 
+0.60 

+0.60 ถึง 
+0.70 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

69 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดสุวรรณครีี 

0.50 +1.00 +1.10 -0.20 ถึง 
+0.20 

+0.20 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

70 ประตูระบายนํ้าคลอง 
วัดใหมภาวนา (ปากคลอง) 

0.25 
 

+0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2424-2096 

61 ประตูระบายนํ้า 
คลองมะนาว 

0.25 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง 
+0.70 

+0.70 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

71 ประตูระบายนํ้า 
คลองวัดใหมยายแปน 

- +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

72 ประตูระบายนํ้า 
คลองสวนแดน 

0.25 +0.80 +1.00 +0.20 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.90 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

73 ประตูระบายนํ้า 
คลองสวนมะมวง 

0.10 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง 
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

74 ประตูระบายนํ้าคลองสวัสดิ ์  +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

0-2441-0453 

75 ประตูระบายนํ้าคูขาง 
วัดศรีสุดาราม 

- +0.90 +1.00 +0.50 ถึง 
+0.70 

+0.70 ถึง 
+0.80 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

76 ประตูระบายนํ้าคูน้ําขาง 
วัดนายโรง 

- - - - - - - 

77 ประตูระบายนํ้าวดัระฆัง - +0.90 +1.00 +0.70 ถึง 
+0.80 

+0.80 ถึง 
+0.90 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

78 ประตูระบายนํ้าวดัอรุณ - +0.90 +1.00 +0.70 ถึง 
+0.80 

+0.80 ถึง 
+0.90 

ไมเกินระดับนํ้า
เตือนภัย 

- 

-
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

79 ทางลอดรถยนตบางพลดั 1.16  -     
80 ทางลอดรถยนตทาพระ 0.72  -     
81 ทางลอดรถยนตบรมราชชนนี 0.88  -     

กําลังสูบรวม 200.1  
 (แผน ก. : สถานะอากาศท่ีสอวาจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถายเทนํ้าเสีย) 
 
พื้นท่ีธนบุรี 3 กลุมงานควบคุมอาคารบังคบัน้ํา  2 
ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

 ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พื้นที่ธนบุรี 3 0-2457-4078-9 
FAX 0-2457-4079 

1 สถานีสูบน้ําคลองสนามชัย 
(คลองหัวกระบือ) 

45.00 +0.60 +0.70 -0.00 ถึง 
+0.30 

+0.30 ถึง 
+0.50 

ไมเกิน +0.60 0-2416-8574 

2 สถานีสูบน้ําคลองพระยา
ราชมนตรี(คลองสนามชัย) 

30.00 +0.40 +0.50 -0.80 ถึง 
+0.20 

+0.10 ถึง 
+0.30 

ไมเกิน +0.40 0-2415-2185 

3 สถานีสูบน้ํา 
คลองขุนราชพินิจใจ 

30.00 +1.20 +1.30 - 0.50 ถึง 
+0.50 

+1.20 ไมเกิน + 1.20 0-2452-3761 

4 สถานีสูบน้ําคลองบางแค 4.00 + 0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง 
+0.60 

ไมเกิน  + 0.60 0-2421-1093 

5 สถานีสูบน้ําคลองบางแค  
ตอนคลองราชมนตรี 

3.00 ประตูเปดตลอด 0-2413-0921 

6 สถานีสูบน้ําคลองบางแค 
ตอนคลองทววีัฒนา 

6.00 ประตูเปดตลอด 0-2421-9020 

7 สถานีสูบนํ้าคลองบางแวก 4.00 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+0.60 

ไมเกิน  +0.60 0-2421-1073 

8 สถานีสูบน้ําคลองมหาศร 5.20 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+0.60 

ไมเกิน  +0.60 0-2420-1887 

9 สถานีสูบน้ําคลองวัดลกูวัว 6.00 +1.20 +1.30 -0.50 ถึง 
+0.50 

+1.20 ไมเกิน +1.20 0-2452-3762 

10 สถานีสูบน้ําคลองวัดสิงห
(คลองสนามชัย) 

9.00 +0.40 +0.50 -0.70 ถึง 
0.00 

+0.10 ถึง 
+0.30 

ไมเกิน +0.40 0-2416-0282 

11 สถานีสูบน้ําคลองสะแกงาม
(คลองสนามชัย) 

8.00 +0.40 +0.50 -0.70 ถึง 
+0.00 

+0.10 ถึง 
+0.30 

ไมเกิน +0.40 0-2416-4255 

12 สถานีสูบน้ําคลองส่ีบาท
(คลองสนามชัย) 

9.00 +0.40 +0.50 -0.70 ถึง 
0.00 

+0.10 ถึง 
+0.30 

ไมเกิน +0.40 0-2416-1763 

13 สถานีสูบน้ําระหาญ  
(ตอนคลองสนามชัย) 

8.00 +0.40 +0.50 -0.70 ถึง 
0.00 

+0.10 ถึง 
+0.30 

ไมเกิน +0.40 0-2452-1455 

14 สถานีสูบน้ําเลนเปน 
(คลองสนามชัย) 

9.00 +0.40 +0.50 -0.70 ถึง 
0.00 

+0.10 ถึง 
+0.30 

ไมเกิน +0.40 0-2452-2248 

15 สถานีสูบน้ําศรสีําราญ 15.00 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+ 0.60 

 

ไมเกิน +0.60 - 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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ลํา
ดับ ชื่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม 

(ลบ.ม./วินาที 

ระดับน้ํา
เตือนภัย 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา
วิกฤติ   

(ม.รทก.) 

ระดับน้ําควบคุม 
โทรศัพท/โทรสาร แผน ก. แผน ข. แผน ค. 

16 ประตูระบายนํ้า 
คลองเชิงตาแพ 

2.00 +1.20 +1.30 -0.50 ถึง 
+0.50 

+1.20 ไมเกิน +1.20 0-2452-3763 

17 ประตูระบายนํ้า 
คลองกํานันประทีป 

- +0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+ 0.60 

ไมเกิน +0.60 - 

18 ประตูระบายนํ้าคลองตรง 0.35 +0.60 +0.70 0.00 ถึง  
+0.30 

+0.30 ถึง  
+0.50 

ไมเกิน +0.60 0-2415-3780 

19 ประตูระบายนํ้าคลองนา 2.00 +0.70 +0.80 + 0.50 ถึง 
+0.60 

+0.70 ไมเกิน +0.70  

20 ประตูระบายนํ้า 
คลองบางขนุน 

0.50 +0.60 +0.70 0.00 ถึง  
+0.30 

+0.30 ถึง  
+0.50 

ไมเกิน +0.60 - 

21 ประตูระบายนํ้า 
คลองบางจาก 

- + 0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+0.60 

ไมเกิน  +0.60 - 

22 ประตูระบายนํ้า 
คลองบุญสุข 

2.00 +0.70 +0.80 + 0.50 ถึง 
+0.60 

+0.70 ไมเกิน +0.70 - 

23 ประตูระบายนํ้าคลองมวง 0.70 +0.60 +0.70 0.00 ถึง  
+0.30 

+0.30 ถึง  
+0.50 

ไมเกิน +0.60 0-2452-2303 

24 ประตูระบายนํ้า 
คลองมหาศร 

- +0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+ 0.60 

ไมเกิน  +0.60 - 

25 ประตูระบายนํ้า 
คลองแยกคลองเชิงตาแพ 

- +1.20 +1.30 - 0.50 ถึง 
+0.50 

+1.20 ไมเกิน +1.20  

26 ประตูระบายนํ้า 
คลองรางโพธิ ์

2.00 +0.70 +0.80 + 0.50 ถึง 
+0.60 

+0.70 ไมเกิน +0.70 0-2405-7084 

27 ประตูระบายนํ้า 
คลองรางยายคง 

- +1.20 +1.30 - 0.50 ถึง 
+0.50 

+1.20 ไมเกิน +1.20 - 

28 ประตูระบายนํ้า 
คลองรางยายเพียร 

- +1.20 +1.30 - 0.50 ถึง 
+0.50 

+1.20 ไมเกิน +1.20 - 

29 ประตูระบายนํ้า 
คลองรางสะแก 

2.00   + 0.50 ถึง 
+0.60 

+0.70 ไมเกิน +0.70 - 

30 ประตูระบายนํ้า 
คลองราษฎรเจริญสุข  
(โรงบําบัดน้ําเสียหนองแขม) 

- +0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+0.60 

ไมเกิน +0.60 - 

31 ประตูระบายนํ้า 
คลองแสงศิร ิ

- +0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+0.60 

ไมเกิน +0.60 - 

32 ประตูระบายนํ้า 
คลองหัวกระบือ 

- +1.20 +1.30 - 0.50 ถึง 
+0.50 

+1.20 ไมเกิน +1.20 - 

33 ประตูระบายนํ้า 
คลองราษฎรเจริญสุข 
(คลองทวีวัฒนา) 

1.50 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง  
+0.50 

+0.50 ถึง  
+0.60 

ไมเกิน +0.60 - 

34 ประตูระบายนํ้าประตูเรือ
สัญจร วดัลูกวัวเกา 

- +1.20 +1.30 - 0.50 ถึง 
+ 0.50 

+1.20 ไมเกิน +1.20 - 

กําลังสูบรวม  

 หมายเหตุ   ระดับน้ํา กรมชลประทาน คลองภาษีเจริญดานแมน้ําทาจีน (กระทุมแบน)                        
ควบคุมชวงปกติ +0.60 ม.รทก.  ชวงวิกฤต +0.75 ม.รทก. 

204.25 

- -

-

-
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สถานีสูบนํ้า/ประตูระบายนํ้า จํานวนสถานี/ประตูระบายนํ้า จํานวนเครื่องสูบนํ้า (เครื่อง) กําลังสูบรวม (ลบ.ม./
วินาที)

ริมแมนํ้าเจาพระยา (ฝงพระนคร) 47 247 735.00
ริมแมนํ้าเจาพระยา (ฝงธนบุรี) 37 134 322.00
ฝงธนบุรีตอนลาง 12 44 139.55

รวมทั้งสิ้น 96 425 1,196.55
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แผนการติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าชนิดไฟฟา ประจําป 2560 

ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

  พื้นที่กรุงเทพเหนือกลุมงานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า 1  กรท.   
1 ส.สังคโลก (ดับเพลิงสามเสน) SA 28 1.00 2 2.00   
    SA 20 0.50 3 1.50   
2 บ.ถนนพิษณุโลกตอนคลองเปรมประชากร SR 8 0.08 1 0.08   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
3 บ.ถนนพิษณุโลกตอนคลองเปรม (กพ.) SA 28 1.00 3 3.00   

4 บ.คูน้ําขางทางรถไฟ(สวรรคโลกชวงแยก
อุภัย) 

SA 28 1.00 2 2.00   

5 ส.กองพันทหารราบที่ 1 (พัน 1 รอ.) วิภาวด ี SR 16 0.35 3 1.05   
6 บ.อินทามระ 3 SA 32 1.00 3 3.00   
7 บ.อินทามระ 15 SR 8 0.08 1 0.08   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
8 บ.อินทามระ 21 SR 14 0.30 2 0.60   
9 บ.อุทัยรัตน SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 28 1.00 2 2.00   

10 บ.สะพานดํา SR 6 0.05 1 0.05   
    SR 4 0.017 1 0.017   

11 บ.เทอดดําริห SA 28 1.00 4 4.00   
12 บ.สะพานพรหมโยธีฝงปปส. SR 14 0.30 2 0.60   
13 บ.พรหมโยธี SA 40 2.00 2 4.00   

    SA 28 1.00 1 1.00   

14 บ.อนุสาวรียชัยสมรภูมิ SA 40 2.00 1 2.00   

    SA 28 1.00 2 2.00   

15 บ.อนุสาวรียชัยสมรภูมิคลองสามเสนใตทาง SA 40 2.00 1 2.00   

  ดวน SA 28 1.00 2 2.00   

16 บ.งามวงศวานตลาดพงษเพชร SR 20 0.50 1 0.50   
17 บ.โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ SR 24 1.00 2 2.00   
    SA 40 2.00 2 4.00   

18 บ.โรงกรองน้ําสามเสน SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 32 1.00 1 1.00   
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

19 บ.ปฐมวัย SA 28 1.00 3 3.00   

    SA 40 2.00 1 2.00   

20 บ.พระราม 6 ฝงขาเขา SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

21 บ.พระรามหกฝงขาออก SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

22 บ.หลังรพ.รามาธิบดี SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 20 0.50 1 0.50   

23 บ.เชิงสะพานหัวชางฝงโรงแรมเอเซีย SA 20 0.50 2 1.00   
24 บ.เชิงสะพานหัวชางฝงแมคแคนนา SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 24 1.00 1 1.00   

25 ปตร.ขางสถานฑูตอินโดนีเซีย SA 48 3.00 2 6.00   
26 บ.เพชรบุร ี12 SA 28 1.00 3 3.00   

27 บ.เพชรบุร ี32 SA 28 1.00 3 3.00   
28 บ.วิทยุฝงเพชรบุรีตะวันตก SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 14 0.30 1 0.30   

29 บ.วิทยุฝงเพชรบุรีตะวันออก SA 20 0.50 1 0.50   
30 บ.นานาเหนือฝงเพชรบุร ี SA 20 0.50 1 0.50   
31 บ.อโศกตรงขามสถานฑูตญี่ปุน SR 12 0.20 2 0.40   
32 บ.พหลโยธินขาออกอตก. SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

33 บ.พหลโยธินขาออก (วัดไผตัน) SA 28 1.00 2 2.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

34 บ.พหลโยธินขาเขาโรงไม SR 14 0.30 1 0.30   
    SA 20 0.50 1 0.50   

35 บ.สวนรถไฟ(ปตท) VA 10 0.13 3 0.39   
36 บ.สวนรถไฟกําแพงเพชร 3 SA 28 1.00 2 2.00   
37 ส.เสนานิคม 1 SA 28 1.00 4 4.00   
38 บ.คลองสมปอยลาง SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 28 1.00 2 2.00   

39 บ.พหลโยธินขาเขาใตสะพานบางบัว SR 16 0.35 1 0.35  
  SA 28 1.00 2 2.00  

40 บ.พหลโยธินขาออกใตสะพานบางบัว SR 16 0.35 1 0.35   
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

    SA 28 1.00 2 2.00   
41 บ.ประเสริฐมนูกิจฝงเหนือ SA 20 0.50 3 1.50   
42 บ.ประเสริฐมนูกิจฝงใต SA 20 0.50 3 1.50   
43 บ.เคหะทาทราย SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

44 บ.รางออรางแกว SR 14 0.30 1 0.30   
    SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 48 3.00 1 3.00   

45 ปตร.คลองบางพูด SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 32 1.00 1 1.00   

46 บ.พหลโยธิน 58 (เเอนเน็กซ) SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 28 1.00 2 2.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

47 บ.พหลโยธิน 58 แยก 1 SA 20 0.50 1 0.50   

    SA 28 1.00 2 2.00   
48 ส.ศูนยราชการแจงวัฒนะคลองบางตลาด SA 28 1.00 4 4.00   
    SR 24 1.00 2 2.00   

49 บ.แจงวัฒนะ 14 SA 28 1.00 3 3.00   
50 บ.ชิดลม/เพชรบุรี(ตะวันตก) SA 20 0.50 1 0.50   
51 บ.ชิดลม/เพชรบุรี(ตะวันออก) SR 8 0.13 1 0.13   

52 บ.ศรีอยุธยาฝงสนามเสือปา SA 28 1.00 2 2.00   

    SA 20 0.50 1 0.50   

53 บ.ศรีอยุธยาฝงวัดเบญจฯ SA 28 1.00 3 3.00   
54 บ.เทศบาลรังสรรคเหนือตอนคลองบางเขน SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

55 บ.เทศบาลสงเคราะหตอนคลองเปรมฯ SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

56 บ.เทศบาลรังสรรคใต (สวนปา) SA 28 1.00 3 3.00   
57 บ.เทศบาลนิมิตรใตตอนคลองเปรม SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

58 บ.บรรทัดทอง(ชุมชนบานครัว) SA 20 0.50 1 0.50   
59 บ.กําแพงเพชรคลองบางซื่อ SA 28 1.00 2 2.00   
60 บ.กําแพงเพชร 6 (กม.11) SA 28 1.00 2 2.00   
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

    SA 40 2.00 2 4.00   
61 บ.งามวงศวานขาออกหนา ม.เกษตร SA 28 1.00 1 1.00   
62 บ.สวนสิริกิตต SA 28 1.00 2 2.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

63 บ.รัชดาขางศาลอาญา SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 1 0.30   

64 บ.รัชดาคลองลาดยาว SA 20 0.50 1 0.50   
65 บ.วิภาวดีขาออกตอนคลองลาดยาว SA 40 2.00 3 6.00   
66 บ.บึงมักกะสันตอนถนนราชปรารภ SA 28 1.00 4 4.00   
67 บ.คลองมักกะสันตอนถนนนิคมมักกะสัน SA 28 1.00 4 4.00   
68 บ.พระท่ีนั่งอนันตฯถนนอูทองใน SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

69 บ.สวรรคโลกตอนคูน้ําขางวังสวนจิตรลดา SR 12 0.20 2 0.40   
70 บ.ซอยสะพานขวาตอนลงคลองขรัวตาแกน SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 14 0.30 2 0.60   

71 บ.วิภาวดีตัดงามวงศวาน (ใบไมราเริง) SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

72 บ.งามวงศวานขาออกตอนลงคลองบางเขน SR 12 0.20 1 0.20   
73 บ.คลองบางกระบือ(บุญรอด) SR 24 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 12 0.20 1 0.20   

74 บ.ถนนศรีอยุธยา(กองพันทหารสารวัตรท่ี11) SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

75 บ.หนาบีวาอาบอบ นวด SA 20 0.50 1 0.50   
76 บ.ตรงขามบีวาอาบอบ นวด SA 28 1.00 1 1.00   
77 บ.เอกมัยแกมลิง SA 20 0.50 2 1.00   
78 บ.โรงแรมมรกต SA 28 1.00 2 2.00   
79 บ.พรอมพงษ SA 28 1.00 1 1.00   
80 บ.ประชาราษฎบําเพ็ญ 26 SA 28 1.00 2 2.00   
81 บ.แยกอสมท. SR 12 0.20 2 0.40   
    SA 20 0.50 1 0.50   

82 บ.คลองชวดบางจากถนนเทียมรวมมิตร SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 2 2.00   

83 บ.จักรวาลหลังแฟลตดินแดง SA 40 2.00 2 4.00   
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้าํ
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

SA 20 0.50 1 0.50
84 บ.รัชดาตอนคลองบางซื่อ SA 40 2.00 2 4.00

SA 28 1.00 1 1.00
85 บ.รัชดาตอนคลองหวยขวาง(ฝงเหนือ) SA 28 1.00 3 3.00

SA 20 0.50 1 0.50
86 บ.รัชดาตอนคลองหวยขวาง(ฝงใต) SA 28 1.00 3 3.00

SA 20 0.50 1 0.50
87 บ.ประชาสุขคลองนาซอง SA 28 1.00 2 2.00

SR 12 0.20 1 0.20
รวม 233 212.02

พื้นที่กรุงเทพตะวันออกกลุมงานบํารุงรักษาทอระบายน้ํา 1 กรท.
1 บ.สุขุมวิท 60/1 SA 40 2.00 2 4.00

SA 28 1.00 1 1.00
2 บ.แยกคลองตันฝงมัสยิด SR 10 0.13 1 0.13

SR 12 0.20 1 0.20
SA 28 1.00 1 1.00

3 บ.ใตสะพานคลองตันฝงสุขุมวิท 71 SR 10 0.13 1 0.13
SA 20 0.50 1 0.50

4 บ.ใตทางดวนพัฒนาการ SA 20 0.50 1 0.50
SA 40 2.00 1 2.00

5 บ.คลองขวางศรีนครินทร(ขาเขา) SA 28 1.00 1 1.00
SA 20 0.50 1 0.50

6 บ.คลองขวางศรีนครินทร(ขาออก) SA 28 1.00 2 2.00
7 บ.รามคําแหง 39 (ประชาอุทิศ) SA 40 2.00 2 4.00
8 บ.พัฒนาการขาเขาตอนคลองลาว SA 40 2.00 1 2.00

SA 28 1.00 1 1.00
9 บ.ศรีนครินทรคลองหัวหมาก SA 40 2.00 2 4.00

SA 28 1.00 1 1.00
10 บ.พัฒนาการ 30 SA 28 1.00 1 1.00

SA 20 0.50 2 1.00
11 บ.ลาดพราว 64 SA 28 1.00 1 1.00

SA 20 0.50 1 0.50
SR 10 0.13 1 0.13

12 บ.ลาดพราว 80 SR 14 0.30 1 0.30
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

13 บ.ลาดพราว 84 (คูน้ําวัดตึก) SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 12 0.20 1 0.20   

14 บ.สุขุมวิท 64 SA 28 1.00 4 4.00   
15 บ.ใตสะพานพระโขนงขาออกฝงออนนุช SA 28 1.00 4 4.00   
16 บ.สุขุมวิท 66/1 SA 48 3.00 4 12.00   
17 บ.คลองหลอดกม.2 SA 48 3.00 2 6.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   

18 บ.คลองหลอดกม.3 SR 14 0.30 2 0.60   
    SR 20 0.50 1 0.50   

19 บ.ใตสะพานบางนา SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 10 0.13 1 0.13   

20 บ.กรมอุตุนิยมวิทยา SA 28 1.00 3 3.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

21 บ.ตรงขามกรมอุตุนิยมวิทยา SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

22 บ.ถ.นวมินทร 36 (ขางธนาคารกสิกรไทย) SA 20 0.50 3 1.50   
23 บ.ถนนนวมินทรตอนคลองบางเตย SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 16 0.35 1 0.35   

24 บ.ถนนลาดพราวขาเขาตอนคลองจ่ัน SA 28 1.00 2 2.00   

25 บ.ถนนลาดพราวขาออกตอนคลองจ่ัน SA 28 1.00 2 2.00   

26 บ.นวมินทร 58 (วัดบางเตย) SR 14 0.30 2 0.60   
27 บ.ศรีนครินทรขาเขาตอนคลองกะจะ SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 24 1.00 2 2.00   

28 บ.แยกบางนา SA 28 1.00 2 2.00   
29 ทํานบคลองเคล็ดวดัศรีเอี่ยม SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 2 0.60   

30 บ.ถนนสุวินทวงศหนาโรงแกส SA 20 0.50 1 0.50   
31 บ.ถนนสุวินทวงศลํารางสุวินทวงศ SR 12 0.20 1 0.20   
32 บ.ถนนสุวินทวงศหนาวัดแสนสุข SR 12 0.20 1 0.20   
33 บ.ถนนสุวินทวงศหนาเรือนจําพิเศษมีนบุรี SR 12 0.20 1 0.20   
34 บ.ถนนสุวินทวงศโคงไปรษณีย SR 12 0.20 1 0.20   
35 บ.ถนนสุวินทวงศหนาศูนยฮอนดา SR 6 0.05 2 0.09   
36 บ.คลองดอนอีกา SA 28 1.00 1 1.00   
37 บ.ถนนลาดพราวคลองเจาคุณสิงห (จุด 1) SR 8 0.08 1 0.08   
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้าํ
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

38 บ.ถนนลาดพราวคลองเจาคุณสิงห (จุด 2) SR 8 0.08 1 0.08
รวม 87 80.28

พื้นที่กรุงเทพใตกลุมงานบํารุงรักษาระบายน้ํา 2 กรท.
1 บ.ทาพระจันทร SA 28 1.00 2 2.00
2 บ.ทาชาง SA 28 1.00 2 2.00
3 บ.ทาราชวรดิษฐ SR 20 0.50 2 1.00
4 บ.สามเสน 3 SR 14 0.30 1 0.30
5 บ.สามเสน 5 (ซอยพายัพ) SR 14 0.30 1 0.30
6 บ.ทาน้ําราชวงศ SA 40 2.00 1 2.00

SA 28 1.00 2 2.00
7 บ.สะพานยาว SR 10 0.13 1 0.13

SR 14 0.30 1 0.30
8 บ.สะพานพุทธ SR 14 0.30 1 0.30 น้ําหนุน
9 บ.ทาน้ําสวัสดี SR 14 0.30 2 0.60
10 บ.วัดปทุมคงคา(ทรงวาด) SA 28 1.00 2 2.00
11 บ.ซอยภานุรังษี SA 40 2.00 1 2.00

SA 28 1.00 1 1.00
12 บ.ชุมชนวัดสังเวศ SR 14 0.30 1 0.30
13 บ.ซอยมังกร SR 14 0.30 1 0.30
14 บ.เชิงสะพานเฉลิมโลกขางเซ็นทรัลเวิลด SR 14 0.30 1 0.30

SA 20 0.50 1 0.50
SA 48 3.00 1 3.00

15 บ.เชิงสะพานหัวชางฝงปทุมวัน SR 10 0.13 1 0.13
SA 28 1.00 2 2.00

16 บ.คูน้ําสมคดิ SA 20 0.50 1 0.50
SA 40 2.00 2 4.00

17 บ.บําเพ็ญกุศลถนนจันทร SR 8 0.13 1 0.13
SR 12 0.20 1 0.20

18 บ.วัดสวนพลูถนนเจริญนคร 42 SR 14 0.30 1 0.30
19 บ.ขางไปรษณียกลางถนนเจริญกรุง 32 SR 14 0.30 2 0.60
20 บ.โรงภาษีถนนเจริญกรุง 36 SA 28 1.00 2 2.00

SR 10 0.13 1 0.13
21 บ.ถนนตก SR 20 0.50 2 1.00

SR 10 0.13 1 0.13
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

22 บ.ถนนนราธิวาส 17 SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 2 1.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

23 บ.ถนนจันทร (ชองนนทรี) SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.25 1 0.25   

24 ปตร.คูน้ําวัดปรก SA 40 2.00 2 4.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.25 1 0.25   

25 บ.สุขุมวิท 11 SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

26 ส.แพรกสามัคคีสุขุมวิท 14 SA 28 1.00 2 2.00   
27 บ.สุขุมวิท 26 SR 24 1.00 4 4.00   
28 บ.สุขุมวิท 39 SA 28 1.00 2 2.00   
29 ส.บานกลวยใต (สุขมุวิท 40) SA 48 3.00 1 3.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   
    SR 24 1.00 1 1.00   

30 บ.สุขุมวิท 36 SM 32 1.50 4 6.00   
31 บ.สุขุมวิท 42 SM 32 1.50 4 6.00   
32 บ.สุขุมวิท 1 SA 48 3.00 1 3.00   

    SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 1 0.30   

33 บ.อโศก SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   

34 บ.ขางมศว.ประสานมิตร SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 8 0.08 1 0.08   

35 บ.ซอยสวัสดี SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 1 0.30   

36 บ.พรอมศรี 2 SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 8 0.08 1 0.08   

37 บ.คูน้ําตอศักดิ ์ SA 28 1.00 2 2.00   
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

  SA 20 0.50 1 0.50   
38 บ.ทองหลอ SR 14 0.30 3 0.90   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 2 4.00   

39 บ.เอกมัย (สวนหยอม) SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 32 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

40 บ.คลองตัน SA 28 1.00 4 4.00   
41 บ.ใตสะพานพระโขนง(ตลาด) SA 32 1.00 1 1.00   
    SR 20 0.50 2 1.00   
    SR 12 0.20 1 0.20   

42 บ.ชางกลปทุมวัน SA 20 0.50 2 1.00   
43 บ.วิทยุ(สุขุมวิท)ตะวันตก SR 14 0.30 1 0.30   
44 บ.วิทยุ(สุขุมวิท)ตะวันออก SA 20 0.50 2 1.00   
45 บ.เกษมสันต 2 SA 28 1.00 2 2.00   
46 บ.นางลิ้นจ่ี SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

47 บ.กรมท่ีดิน SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 8 0.08 1 0.08   
    รวม 123 111.05   
  พื้นที่ธนบุรีกลุมงานบํารุงรักษาระบายน้ํา 2  กรท.   
1 บ.คลองบางใสไก(ตากสิน) SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
2 บ.คลองขุนจันทร(ฉิมพลี) SA 28 1.00 1 1.00   
3 บ.คลองขุนจันทร(บรมราชชนนี) SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 14 0.30 2 0.60   
4 บ.แกมลิงเพชรเกษม(เดอะมอลลบางแค) SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 20 0.50 1 0.50   
5 บ.คลองบางจากถ.พุทธมณฑลสาย 2 SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 28 1.00 3 3.00   
6 บ.สะพานเหลือง SA 28 1.00 2 2.00   
    SR 12 0.20 1 0.20   

รวม 123 111.05
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

7 บ.โรงไมจอมทอง SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 12 0.20 1 0.20   
8 บ.สะพานบางกอกนอย SR 14 0.30 4 1.20   
9 บ.คูน้ํารวมมิตรถนนอิสรภาพ SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 8 0.08 1 0.08   

10 บ.ทาเรือพรานนก(ศิริราช) SA 20 0.50 3 1.50   
11 บ.คลองอัปสรสวรรค (หลังศูนยธนบุรี) SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 16 0.35 1 0.35   

12 บ.คลองประดูถนนเพชรเกษม(ฝงขาออก) SR 12 0.20 1 0.20   
13 บ.คลองประดูถนนเพชรเกษม(ฝงขาเขา) SR 12 0.20 1 0.20   
14 บ.ใตสะพานปนเกลา SA 20 0.50 2 1.00   
15 บ.ขางธนาคารทหารไทย(จอมทอง) SR 12 0.20 1 0.20   
    SR 8 0.08 2 0.16   

16 บ.คลองยายเทียบขาเขา(ดับเพลิง) SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

17 บ.คลองยายเทียบขาออก(นันยาง) SA 28 1.00 2 2.00   
18 บ.คลองยายเทียบขาออก(รานตัดผม) SR 12 0.20 1 0.20   
19 บ.คลองยายเพียร SR 8 0.08 2 0.16   
20 บ.วัดระฆังโฆสิตาราม SR 14 0.30 1 0.30 น้ําหนุน 
21 บ.ทาเรือวัดอรุณราชว�าราม SR 10 0.13 1 0.13 น้ําหนุน 
    SR 6 0.05 1 0.05   

22 บ.วัดชัยพฤกษมาลา SR 12 0.20 1 0.20 น้ําหนุน 
23 บ.ใตสะพานบางขุนเทียน SR 8 0.08 2 0.16   
24 บ.ใตสะพานอรุณอัมรินทร SA 20 0.50 2 1.00   
25 บ.ศาลเจากวนอู SR 4 0.017 1 0.017 น้ําหนุน 
26 บ.มัสยิดกูวะติน (ตึกแดง) SR 4 0.017 1 0.017 น้ําหนุน 
27 บ.วัดวิมุตยาราม SR 4 0.017 1 0.017 น้ําหนุน 
28 บ.ชุมชนบานปูน 1 (โรงตมถั่ว) SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
29 บ.ชุมชนบานปูน 2 SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
30 บ.ซอยจึงเจริญพานิชย SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
31 บ.ซอยวัดดาวดึงษาราม SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
32 บ.บริเวณบานพล.อ.อ.ทวีจุลทรัพย SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
33 บ.ชุมชนบานบ ุ SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
34 บ.หมูบานพันธศักดิ์ SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

35 บ.เจริญนคร 21 SR 4 0.017 1 0.017 น้ําหนุน 
36 บ.ใตสะพานสาทรเจริญนคร SR 12 0.20 1 0.20 น้ําหนุน 
37 บ.ชุมชนกุฎีจีน SR 14 0.25 1 0.25 น้ําหนุน 
38 บ.ธิติวงศอพารตเมนท SR 4 0.017 1 0.017 น้ําหนุน 
39 บ.คลองชองหอม(วัดดุสิต) SR 12 0.20 1 0.20 น้ําหนุน 
40 บ.เพชรเกษม 63/2 SA 28 1.00 4 4.00   
41 บ.เพชรเกษม 69 (ขาออก) SA 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   

42 บ.เพชรเกษม 69 (ขาเขา) SA 20 0.50 1 0.50   
43 บ.หมูบานเศรษฐกิจ(คลองบางจาก) SR 8 0.08 1 0.08   
44 บ.หมูบานเศรษฐกิจ(คลองบางขี้เกง) SR 8 0.08 1 0.08   
    SR 6 0.05 1 0.05   

45 บ.ใตสะพานกรุงเทพเจริญนคร SR 14 0.30 1 0.30 น้ําหนุน 
46 บ.โรงเกลือทาดินแดง SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
47 บ.ชุมชนสะพานยาว SR 14 0.30 1 0.30 น้ําหนุน 
48 บ.ประตูคลอง K5 (ชุมชนจรัญ 80) SR 14 0.30 1 0.30 น้ําหนุน 
49 บ.มัสยิดดารุลอิรุกุล (จรัญ 94) SR 12 0.20 1 0.20 น้ําหนุน 
50 บ.ชัยโพธิ์ทองเจริญนคร 55 SR 14 0.30 1 0.30 น้ําหนุน 
51 บ.วัดดาวคะนองเจริญนคร SR 14 0.30 2 0.60 น้ําหนุน 
52 บ.วัดเครือวัลย SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
53 บ.ขางวัดนอยใน SR 12 0.20 1 0.20 น้ําหนุน 
54 บ.ชุมชนวัดภคินีนาถ SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
55 บ.ขนสงสายใต(วัดไกเตี้ย) SR 12 0.20 1 0.20   
56 บ.คลองรางตรง/รานอาหาร SR 8 0.08 2 0.16   
57 บ.คลองรางตรง/รานวัสดุกอสราง SR 8 0.08 1 0.08   
58 บ.คลองตาถึง SR 10 0.13 3 0.39   
59 บ.เชิงสะพานกรุงธน SR 14 0.30 2 0.60   
60 บ.มัสยิดหลวงซอริซซุนนะห SR 6 0.05 1 0.05   
61 บ.พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 43 SA 40 2.00 1 2.00    
    SA 28 1.00 2 2.00   

62 บ.คําหลิ่ม SR 12 0.20 2 0.40   
63 บ.เลียบคลองภาษีเจริญซอย 8 SR 8 0.08 1 0.08   
64 บ.คลองบางโคลัด (ฝงขาออก) บางบอน 1 SR 12 0.20 1 0.20   
    รวม 105 38.52   รวม 105 38.52
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

  พื้นที่นคร 1 กลุมงานควบคุมอาคารบงัคับน้ํา 1 กบน.   
1 ส.รัชดาวิภาวดี SA 40 2.00 1 2.00   
2 ส.วัดสรอยทอง SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 24 1.00 1 1.00   
3 ส.บึงบางซื่อ(ฝร่ัง) SR 16 0.35 1 0.35   
    PR 24 1.00 1 1.00   
4 ปตร.ขางวัดมักกะสัน SA 48 3.00 2 6.00   
5 ปตร.ดุสิต(ขางสน.ดุสิต) SR 14 0.30 2 0.60   
6 ปตร.บางโพธ์ิขวาง SR 14 0.30 1 0.30   
7 ปตร.ทาวาสุกรี SA 14 0.30 1 0.30   
8 ปตร.คลองพญาเวิกโชคชัยรวมมิตร SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 6 0.05 1 0.05   
9 บ.คลองตาอูฐ SA 48 3.00 2 6.00   
    SR 24 1.00 2 2.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   

10 บ.คูนายกิม SA 40 2.00 1 2.00   

    SA 28 1.00 2 2.00   

    SR 14 0.25 1 0.25   
11 ปตร.คลองลาดโตนด SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 28 1.00 2 2.00   

12 ปตร.คลองบางน้ําแกว (ลาดพราว 41) SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

13 บ.ประชาสงเคราะห 24 SR 24 1.00 2 2.00   
    รวม 33 43.65   
  พื้นที่นคร 2 กลุมงานควบคุมอาคารบงัคับน้ํา 1 กบน.   
1 ปตร.ปนเกลาฝงพระนคร SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 14 0.30 2 0.60   
2 ส.กรุงเกษม SR 10 0.13 1 0.13   
    SR 8 0.08 2 0.16   
3 ปตร.คลองรางเงิน(เมงเส็ง) SR 16 0.35 1 0.35   
4 บ.พระท่ีนั่ง�ิมานเมฆ SR 14 0.30 1 0.30   
    รวม 8 1.67   

รวม 33 43.65

รวม 8 1.67



153

ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

  พื้นที่นคร 3 กลุมงานควบคุมอาคารบงัคับน้ํา 1 กบน.   
1 ส.คลองสวนหลวง SR 16 0.35 1 0.35   
    SR 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
2 ส.คลองขวางสะพานเตี้ย SR 12 0.20 1 0.20   
    SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 20 0.50 1 0.50   
    SA 28 1.00 1 1.00   
3 ส.ขางหมูบานภักดี SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 16 0.35 1 0.35   
4 ส.พระราม 4 SR 4 0.017 1 0.017   
5 บ.คลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ) SA 28 1.00 2 2.00   
6 บ.คลองบานใหม(เจริญกรุง) SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   
7 บ.คลองมะนาว(ชองนนทรี) SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 14 0.25 1 0.25   
    รวม 18 13.07   
  พื้นที่นคร 4 กลุมงานควบคุมอาคารบงัคับน้ํา 1 กบน.   
1 ปตร.คลองปยวัชร SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 20 0.50 1 0.50   
2 ปตร.โรงฟอกหนัง SR 12 0.20 1 0.20   
    SR 6 0.05 1 0.05   
3 ส.บางมะเขือ SR 14 0.30 1 0.30   
    SA 40 2.00 2 4.00   
4 ปตร.คลองพลับ(วัดสะพาน) SR 12 0.20 1 0.20   
5 ปตร.คลองโตะยอ SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 48 3.00 1 3.00   
6 ส.คลองจิก SA 40 2.00 2 4.00   
7 ส.คลองจิตต SA 20 0.50 1 0.50   
    SR 16 0.35 1 0.35   
8 ส.คลองกะจะ SR 24 1.00 2 2.00   
9 ส.คลองจิกกานดา SR 16 0.35 1 0.35   

รวม 18 13.07



154
 

ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

    SA 20 0.50 2 1.00   
10 ส.ลําพังพวย(นิดา) SR 24 1.00 2 2.00   
11 ปตร.บึงกุมตอนคลองบางเตย PR 24 1.00 2 2.00   
12 ส.คลองชวดใหญ SA 48 3.00 1 3.00   
13 ปตร.คลองเจ็ก(รถไฟสายเกา) SR 24 1.00 2 2.00   
14 ปตร.คลองบางนางจีน SA 48 3.00 3 9.00   
    SR 24 1.00 1 1.00   

15 ปตร.คลองบานหลาย SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

16 ปตร.คลองเคล็ด SA 48 3.00 4 12.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

17 ส.พระโขนง SA 48 3.00 6 18.00   
18 ปตร.คลองขุนสกล SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SR 6 0.05 1 0.05   

19 บ.หนองบอนลาดพราว SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

20 บ.ลาดพราว 130 SA 28 1.00 3 3.00   
21 บ.คลองเสือนอย SR 12 0.20 1 0.20   
    SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 48 3.00 1 3.00   

22 บ.คลองตาชาง(ขาเขา) SA 20 0.50 2 1.00   
    SR 24 1.00 1 1.00   
    SA 40 2.00 1 2.00   

23 บ.ชวดตาเชียง SA 40 2.00 1 2.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   

24 ปตร.คลองชวดใหญ(พระรามเกา) SA 48 3.00 2 6.00   
    SA 28 1.00 2 2.00   

25 ส.คลองพลับพลา SA 28 1.00 3 3.00   
26 ส.คลองตาปวน SA 28 1.00 2 2.00   
27 ส.ลํารางกระบือ SA 28 1.00 2 2.00   
28 บ.หมูบานมหาวงษ(ยายสรอย) SR 12 0.20 1 0.20   
    SR 10 0.13 1 0.13   
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

29 บ.จิตมิตรมหาดไทยเขตวังทองหลาง SA 20 0.50 2 1.00   
    SA 28 1.00 1 1.00   

30 บ.ซอยมหาดไทย/รามคําแหง SA 20 0.50 1 0.50   
31 บ.ลาดพราว 56 SR 24 1.00 1 1.00   
    SR 10 0.13 1 0.13   

32 ส.คลองเปง SA 28 1.00 3 3.00   
    SR 14 0.30 1 0.30   
    รวม 86 122.66   
  พื้นที่นคร 5 กลุมงานควบคุมอาคารบงัคับน้ํา 1 กบน.   
1 ส.บึงกระเทียม PR 24 1.00 2 2.00   
2 ส.บึงสวนสยาม PR 24 1.00 3 3.00   
    รวม 5 5.00   
  พื้นที่ธนบุรี 1 กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2 กบน.   
1 ปตร.วัดใหมยายนุย 1 SR 8 0.08 1 0.08   
2 ปตร.วัดใหมยายนุย 2 SR 14 0.30 1 0.30   
3 ปตร.คลองสําเหร SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 20 0.50 1 0.50   
4 ปตร.เจริญนคร 39 SR 14 0.30 2 0.60   
    SR 20 0.50 1 0.50   
5 บ.คูน้ํานครหลวงไทย SR 6 0.05 1 0.05   
    SR 8 0.08 1 0.08   
6 ปตร.ขางโรงน้ําแข็งเจริญนคร 41 SR 12 0.20 1 0.20   
7 ปตร.วัดทองนพคุณ SR 14 0.30 1 0.30   
8 ปตร.วัดทองนพคุณ(สมาคมจีนเกาะ) SR 8 0.08 1 0.08   
9 ปตร.คลองบางคอวุฒากาศ SR 20 0.50 2 1.00   
10 ปตร.คลองจีนวุฒากาศ SR 14 0.30 1 0.30   
11 ปตร.คลองตนไทร (วุฒากาศ 36) SR 12 0.20 2 0.40   
12 ปตร.คลองบางขนุน SR 20 0.50 1 0.50   
13 ปตร.คลองตรง(บางขุนเทียน) SR 16 0.35 1 0.35   
14 ปตร.คลองหาเจดีย SR 20 0.50 1 0.50   
15 ปตร.สนามชัย SR 4 0.017 1 0.017   
16 บ.ราษฎรบูรณะ 11 SR 12 0.20 1 0.20   
17 ปตร.คลองมวง SR 20 0.50 1 0.50   
    SR 12 0.20 1 0.20   

รวม 86 122.66

รวม 5 5.00
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ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

    รวม 24 6.95   
  พื้นที่ธนบุรี 2 กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2 กบน.   
1 ปตร.วัดเจาอาม SR 12 0.20 1 0.20   
2 ปตร.บางขุนนนท SR 12 0.30 1 0.30   
3 ปตร.คลองผูใหญนวม SR 16 0.35 1 0.35   
4 ปตร.วังเจาพรอม SR 14 0.30 2 0.60   
5 ปตร.สวนมะมวง SR 8 0.08 1 0.08   
6 บ.หลังเขตบางกอกนอย SR 10 0.13 1 0.13   
7 ปตร.บุปผาราม SR 8 0.08 1 0.08   
    SA 20 0.50 1 0.50   
8 บ.คลองโรงปลา(กินสซา)เจริญนคร 49 SR 10 0.13 1 0.13   
9 ปตร.คลองบางไสไก (บานสมเด็จ) PR 24 1.00 2 2.00   
10 ปตร.คลองศาลเจา SR 20 0.50 2 1.00   
11 ปตร.สวนแดน SR 20 0.50 1 0.50   
    รวม 15 5.87   
  พื้นที่ธนบุรี 3 กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2 กบน.   
1 ปตร.คลองนาบางขุนเทียน SA 40 2.00 1 2.00   
2 ส.คลองบางแคตอนพระยาราชมนตรี SA 32 1.50 2 3.00   
3 ส.คลองบางแคตอนทวีวัฒนา SA 48 3.00 2 6.00   
4 ปตร.คลองราชเจริญสุข SR 24 1.00 1 1.00   
    SA 20 0.50 1 0.50   
    รวม 7 12.50   
  พื้นที่สํานักงานเขต ฝงพระนคร   
1 บ.ชุมชนหัวโคงเขตคลองเตย SR 12 0.20 1 0.20   
2 บ.หมูบานนักกีฬา 5 (คลองทับชางลาง) SR 16 0.40 2 0.80   
    SR 14 0.30 1 0.30   
    SR 6 0.05 1 0.05   
3 บ.หมูบานนักกีฬา 12 เขตสะพานสูง SR 14 0.30 1 0.30   
4 บ.หมูบานนักกีฬา 21 ง. เขตสะพานสูง SR 8 0.08 1 0.08   
5 บ.เคหะรมเกลาเขตลาดกระบัง SA 40 2.00 1 2.00   
6 บ.เคหะรมเกลา(โรงเรียน)เขตลาดกระบัง SR 14 0.30 1 0.30   
7 บ.ลํารางไสไก SR 14 0.30 1 0.30   
8 บ.ทุงเศรษฐี(ประเวศ)เขตประเวศ SR 12 0.20 1 0.20   
9 บ.ชุมชน 19 ไร เขตประเวศ SR 12 0.20 1 0.20   

รวม 15 5.87

รวม 24 6.95

รวม 7 12.50



157
 

ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

หมายเหตุ ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม 
(น้ิว) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที) 

10 บ.ชุมชน 40 ไร เขตประเวศ SR 6 0.05 1 0.05   
11 บ.คลองโรงแถวเขตประเวศ SR 24 1.00 1 1.00   
12 บ.หมูบานมิตรภาพเขตประเวศ SR 12 0.20 1 0.20   
13 บ.ลาดพราว 126 SR 4 0.017 1 0.017   

14 บ.ขางเขตบางกะป SA 20 0.50 1 0.50   
15 บ.โรงเรียนบึงขวาง SA 20 0.50 1 0.50   
16 บ.หมูบานนภาวัลยเขตสายไหม SR 14 0.30 1 0.30   
    รวม 19 7.29   
  พื้นที่สํานักงานเขต ฝงธนบุร ี   
1 ปตร.ซอยกิตติกมลประตู 1 (บางกอกใหญ) SR 20 0.50 1 0.50   
    SA 20 0.50 1 0.50   
2 ปตร.ซอยกิตติกมลประตู 2 (บางกอกใหญ) SR 12 0.20 1 0.20   
3 ปตร.ซอยกิตติกมลประตู 3 (บางกอกใหญ) SR 10 0.13 1 0.13   
4 ปตร.คลองวัดอรุณ (บางกอกใหญ) SR 14 0.30 1 0.30   
5 ปตร.คลองบางลําเจียก (บางกอกใหญ) SR 12 0.20 1 0.20   
6 ปตร.วัดดีดวดจรัญฯ 12 (บางกอกใหญ) SR 12 0.20 1 0.20   
7 บ.ปากคลองขุนศรีบรุีรักษเขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 1 0.05   
8 บ.วัดใหมผดุงเขตเขตทวีวัฒนา SR 4 0.017 1 0.017   
9 บ.ขางวัดปุรณาวาสเขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 2 0.09   
10 บ.ปากคลองโพธิ์ (ขวา) เขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 1 0.05   
11 บ.ปากคลองโพธิ์ (ซาย) เขตทวีวัฒนา SR 4 0.017 1 0.017   
12 บ.หมูบานทิพยมลฑลบรมฯ 64 เขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน 
13 บ.สายลมสายนํ้าเขตทวีวัฒนา SR 12 0.20 1 0.20 น้ําหนุน 
14 บ.วัดศรีประวัติเขตทวีวัฒนา SR 4 0.017 1 0.017   
15 บ.ชุมชนปตร.ฉิมพลีเขตทวีวัฒนา SR 6 0.05 1 0.05   
16 บ.ชุมชนหลังส.รถไฟศาลาธรรมสพพเขตทวีฯ SR 4 0.017 1 0.017   
17 บ.ชุมชนปากคลองบัวเขตตลิ่งชัน SR 4 0.017 1 0.017   
18 บ.ทาเรือดินแดงเขตคลองสาน SR 12 0.20 1 0.20   
19 บ.หมูบานธารแกว SR 6 0.05 5 0.23   
20 บ.สนามหลวง 2 (อตก.) SR 6 0.05 1 0.05   

  รวม 26 3.06   

 รวมทั้งส้ิน 789 663.57   

SA = Submersible Axial flow VA = Vertical Axial flow SR = Submersible Radial flow 
บ. =บอสูบน้ํา ส. =สถานีสูบน้ํา ปตร. =ประตูระบายนํ้า 

รวม 19 7.29

รวม 26 3.06

รวมทั้งส้ิน 789 663.57
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    การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา   
ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ 
      (น้ิว) (ลบ.ม./วินาที)   (ลบ.ม./วินาที)   
2 บ.ถนนมหาราช ซอยทาขาม DT 10 0.13 1 0.13   

3 บ.ถนนมหาราชชวงกะทิชาวเกาะ DT 8 0.09 1 0.09   

4 บ. หนาสน.พระราชวัง DT 10 0.13 1 0.13   

5 บ.หลังศาลฎีกา DT 10 0.13 2 0.26   

6 บ.สวนพลู DT 10 0.13 2 0.26   

    รวม 8 1.00 
พื้นที่ธนบุรีกลุมงานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า ๒กรท.

1 บ.ถนนเพชรเกษมตอนคลองยายเพียร DT 12 0.33 1 0.33   

2 บ.ฉิมพลีตอนซอยฉิมพลี 28 DT 12 0.33 2 0.66   

    DT 10 0.13 1 0.13   

3 บ.หนาศาลจังหวัดตลิ่งชัน DT 10 0.13 1 0.13   

4 บ.ถนนบรมราชชนนีตอนลงคลองคูบัว DT 12 0.33 2 0.66   

5 บ.คลองคูบัวถนนสวนผัก DT 10 0.13 2 0.26   

    DT 8 0.09 2 0.18   

6 บ.ถนนบางบอน 1 ขาเขาคลองบางโคลดั DT 10 0.13 2 0.26   

7 บ.ถนนประชาอุทิศตอนคลองรางจาก DT 10 0.13 1 0.13   

8 บ.ถนนบางขุนเทียนชายทะเลขางรานตําม่ัว DT 12 0.33 2 0.66

9 
บ.ถนนบางขุนเทียนชายทะเลตรงขามโรงรับ
จํานํา 

DT 10 0.13 1 0.13 
  

10 บ.มัสยิดหลวง DT 10 0.13 1 0.13   

11 บ.ภายในโรงพยาบาลศิริราช DT 10 0.13 1 0.13   

12 บ.ถนนจอมทองใตสะพานบางขุนเทียน DT 10 0.13 2 0.26   

    รวม 21 4.05 
  สนับสนุนสํานักงานเขตฝงพระนคร   

1 เขตดุสิต DT 10 0.20 1 0.20   

2 เขตบางเขน DT 8 0.13 2 0.26   

3 เขตยานนาวา DT 8 0.13 1 0.13   

4 เขตประเวศ DT 10 0.20 2 0.40   

    DT 8 0.13 3 0.39   

5 เขตวัฒนา DT 8 0.13 4 0.52   

6 เขตบางนา DT 10 0.20 2 0.40   

    DT 8 0.13 4 0.52   

7 เขตดอนเมือง DT 10 0.20 2 0.40   

    DT 8 0.13 5 0.65   

รวม 8 1.00

รวม 21 4.05
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    การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา   
ที่ หนวยงาน/สถานที่ติดตั้งเครือ่งสูบน้ํา ชนิด ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ 
      (นิ้ว) (ลบ.ม./วินาที)   (ลบ.ม./วินาที)   
8 เขตสายไหม DT 8 0.13 8 1.04   

9 เขตลาดพราว DT 10 0.20 10 2.00   

    DT 8 0.13 15 1.95   

    DT 6 0.08 5 0.42   

10 เขตคันนายาว DT 10 0.20 2 0.40   

    DT 8 0.13 3 0.39   

11 เขตสะพานสูง DT 10 0.20 7 1.40   

    DT 8 0.13 3 0.39   

    DT 6 0.08 2 0.17   

12 เขตลาดกระบัง DT 10 0.20 17 3.40   

    DT 8 0.13 8 1.04   

13 เขตมีนบุร ี DT 8 0.13 2 0.26   

14 เขตสวนหลวง DT 8 0.13 2 0.26   

15 เขตหนองจอก DT 8 0.13 2 0.26   

    DT 6 0.08 1 0.08   

    รวม 113 17.32 
  สนับสนุนสํานักงานเขตฝงธนบุร ี   

1 เขตตล่ิงชัน DT 10 0.20 1 0.20   

    DT 8 0.13 3 0.39   

2 เขตทุงคร ุ DT 6 0.08 3 0.25   

3 เขตทวีวัฒนา DT 8 0.13 2 0.26   

4 เขตบางแค DT 10 0.20 1 0.20   

    DT 8 0.13 1 0.13   

    DT 6 0.08 4 0.33   

5 เขตหนองแขม DT 6 0.08 3 0.25   

    รวม 18 2.01 

    
รวมทั้งหมด 198 29.32 

DT = DIESEL ON TRAILER 

 
DS = DIESEL ON SKI 

      

 

 

รวม 113 17.32

รวม 18 2.01

รวมทั้งหมด 198 29.32
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สรุปจํานวนเครื่องสูบน้ําในความรับผดิชอบ 

ที ่ ชนิดเครื่องสูบน้ํา 
รายละเอียดเคร่ืองสูบน้ํา 

หมายเหตุ ขนาด กําลังสูบ ระยะสูบสง จํานวน 

(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาที) (เมตร) (เคร่ือง) 
  เครื่องสูบน้ําไฟฟา   
1 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม-แกนด่ิง 48 3 3-4 56   
2 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม-แกนด่ิง 40 2 3-4 65   
3 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม-แกนด่ิง 32 1.5 12-14 21   
4 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม-แกนด่ิง 28 1 3-4.5 208   
5 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 24 1 3-15 78   
6 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 20 0.5 3.5-15 182   
7 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 16 0.35 3.5-6 30   
8 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 14 0.3 2.5-9 120   
9 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 12 0.2 3.5-9 115   
10 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 10 0.13 9.00 30   
11 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 8 0.08 4-9 67   
12 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 6 0.05 4-9 67   
13 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาจุม 4 0.017 3 29   
  รวมไฟฟา 1,068   
  เครื่องสูบน้ําเคร่ืองยนต   
1 ชนิดเทรลเลอรลากจูง 12 20,000 ลิตร/นาที 15 21   
2 ชนิดเทรลเลอรลากจูง 10 12,000 ลิตร/นาที 13.5 207   
3 ชนิดเทรลเลอรลากจูง 8 8,000 ลิตร/นาที 13.5 209   
4 ชนิดทอพญานาค 8 4,000 ลิตร/นาที 3 25   
5 ชนิดทอพญานาค 6 2,400 ลิตร/นาที 3 29   
6 ชนิดเทรลเลอรลากจูง 6 6,000 ลิตร/นาที 13.5 79   
  รวมเครื่องยนต 570   

รวมทั้งสิ้น 1,638   
 

รวมไฟฟา 1,068

รวมเครื่องยนต 570
รวมทั้งสิ้น 1,638
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การจัดการคุณภาพน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1. การดําเนินการตามแผนแมบทการจัดการน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร 
 

 กรุงเทพมหานครในฐานะสวนราชการที่มีหนาที่โดยตรงในการแกไขปญหาน้ําเสีย ไดตระหนักเห็น
ความสําคัญในการแกไขปญหามลภาวะทางน้ํา ไดเริ่มจัดทําแผนหลักในการแกไขปญหาน้ําเสียในป พ.ศ.2511 โดย
บริษัทCamp Dresser and Mckee (CDM) ตอมาในป พ.ศ.2524 Japan International Cooperation Agency 
(JICA) ไดทบทวนแผนหลัก และนําเสนอแนวทางการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
กรุงเทพมหานครมีขอจํากัดดานงบประมาณ และมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาน้ําเสียเฉพาะแหงใน
ระยะแรก กรุงเทพมหานคร จึงไดมีโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก จํานวน 4 แหง ไดแก โครงการ
ปรับปรุงบึงมักกะสัน, โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําพระราม 9, โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําออนนุช และโรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ําพุทธมณฑลสาย 2 ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวมประมาณวันละ 400,000 ลูกบาศกเมตร และจัดใหมี
โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็กที่ไดรับมอบโอนจากการเคหะแหงชาติ จํานวน 12 แหง 
ไดแก โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเคหะชุมชนหวยขวาง บางนา  คลองจั่น รามอินทรา ทุงสองหอง 1 ทุงสองหอง 2 
หัวหมาก 1 ทาทราย คลองเตย รมเกลา บางบัว และบอนไก ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวมประมาณ วันละ 
24,800 ลูกบาศกเมตร และไดมีการกอสรางโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ 8 แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา 
รัตนโกสินทร ดินแดง ชองนนทรี หนองแขม ทุงครุ จตุจักร และศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน รวมขีด
ความสามารถ ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียขนาดชุมชนและขนาดใหญตามท่ีออกแบบ 1,136,800 
ลูกบาศกเมตรตอวัน 

 ในป 2542 JICA ไดศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจัดการตะกอนและการนําน้ําที่ผานการบําบัดใน
กรุงเทพมหานครและในป 2553 กรุงเทพมหานครไดรับความชวยเหลือแบบใหเปลาจาก JICA ในโครงการ 
Preparatory Survey for Bangkok Wastewater Treatment Project เพ่ือปรับปรุงแผนแมบทการจัดการนํ้าเสีย
ของกรุงเทพมหานครและดําเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 

2. การเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําในปจจุบันและการกอสรางโครงการในอนาคต 
 

 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอยางตอเนื่อง กอใหเกิดน้ําเสียในปริมาณมากปลอยสู
แหลงน้ําจนเกิดเปนปญหามลพิษทางนํ้าในกรุงเทพมหานครในปจจุบัน สาเหตุสําคัญ เกิดจากการระบายนํ้าเสีย
จากอาคารบานเรือนและชุมชนที่มีปริมาณสารอินทรียปะปนลงสูแหลงน้ําโดยไมไดรับการบําบัดท่ีเพียงพอ จากขอมูล
ปริมาณการใชน้ําประปาของการประปานครหลวง ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนในป 2558 เทากับ 
2,544,075 �ลานลูกบาศกเมตรตอวัน�น้ําเสียเหลานี้สงผลกระทบตอความเนาเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานคร 
จากการติดตามเฝาระวังสถานการณคุณภาพนํ้าในคูคลองสวนใหญในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ยังพบวาในคูคลอง
จํานวนมากมีคาออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร มีความแตกตางไปตามพ้ืนท่ี สําหรับคูคลองสวนใหญ
ในพื้นท่ีฝงธนบุรี มีคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD : Biochemical Oxygen Demand) อยูระหวาง 4 – 10
มิลลิกรัมตอลิตร สวนฝงพระนครในพ้ืนที่เขตชั้นในและชั้นกลางมีคา BOD มากกวา 10 มิลลิกรัมตอลิตรข้ึนไปเปน
สวนใหญ แตมีคลองบางพื้นที่มีความหนาแนนของประชากรสูงในเขตชั้นในมีความสกปรกสูงมาก มีคา BOD สูงถึง 
30 – 50 มิลลิกรัมตอลิตร แตอยางไรก็ตาม พบวาคูคลองสวนนอยที่น้ํามีคุณภาพคอนขางดี กระจายอยูในพื้นที่
ชานเมืองทั่งฝงพระนครและธนบุรี มีคา BOD ต่ํากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคาออกซิเจนละลายน้ํา DO : 
DissolvedOxygen สูงกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร จากขอมูลดังกลาว แสดงวาคุณภาพน้ําคลองสวนใหญยังประสบ 
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ปญหามลภาวะทางน้ําอยูมาก ขณะที่มีคูคลองในเขตชั้นในติดกับแมน้ําเจาพระยามีคุณภาพที่ดีเพราะผลจากการ
จัดระบบไหลเวียนน้ําในคลองและระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่เปดดําเนินการแลวแตยังมีคูคลองอีกจํานวนมาก
ตองการแกไขปญหาทั้งฝงพระนครและฝงธนบุรี  
 ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาน้ําเนาเสียในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา 
สํานักการระบายนํ้า ไดมีการกอสรางโดยเดินระบบบําบัดน้ําเสียและการซอมบํารุง รักษาระบบทอรวบรวมนํ้าเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กที่กรุงเทพมหานครกอสรางเอง จํานวน 3 แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ํา
พระราม 9 บึงมักกะสัน และออนนุช และโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแหงชาติ 
จํานวน 12 แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพนํ้าทุงสองหอง 1 ทุงสองหอง 2 บางบัว รามอินทรา หวยขวาง ทาทราย 
บางนา บอนไก คลองเตย คลองจ่ัน หัวหมาก และรมเกลา มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 24,800 
ลูกบาศกเมตรตอวัน นอกจากน้ีไดมีการจัดระบบไหลเวียนน้ําในคูคลอง ตามหลักการใชน้ําดีไลน้ําเสีย เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน ตลอดจนดําเนินงานแกไขปญหาผลกระทบจากน้ําเสียเฉพาะจุด โดยมี
การประสานงานเรื่องรองเรียน และการวิจัยและทดลองเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม 
ตลอดทั้งการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย และงานซอมบํารุงระบบทอรวบรวมนํ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาด
ใหญ 8 แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร ดินแดง ชองนนทรี หนองแขม ทุงครุ จตุจักร และ
ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 
1,112,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน อีกทั้งยังมีโรงควบคุมคุณภาพนํ้าท่ีจะอยูระหวางการกอสรางและโครงการใน
อนาคต จํานวน 4 โครงการ คือ โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย โครงการบําบัดน้ําเสีย
ธนบุรี และโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน รวมขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 665,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน ตลอดทั้งการแกไขปญหาน้ําเสียเฉพาะหนาในคูคลอง โดยจัดระบบไหลเวียนน้ําในคลอง ( Flushing) 
การศึกษา วิจัย ดําเนินกิจกรรมการนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวและตะกอนน้ําเสียกลับมาใชประโยชน เชน การ
ดําเนินงานกอสรางทอสงน้ําที่ผานการบําบัดน้ําเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ไปยังบริเวณสีลมชวง
ถนนนราธิวาสราชนครินทรถึงถนนเจริญกรุง จากโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร และจากโรงควบคุม
คุณภาพน้ําดินแดง การดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมของการนําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใช
ประโยชนของกรุงเทพมหานคร และโครงการวิจัยรวมเพื่อพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชพลังงานนอยลง หรือ
ระบบฟองนํ้าเขวนลง Downflow Hanging Sponge (DHS) และงานศึกษาและพัฒนาโครงการ Preparatory 
Survey for Bangkok Wastewater Treatment Project เปนตน 
 สวนมาตรการไมใชสิ่งกอสราง เปนการผสมผสานการใชมาตรการทางกฎหมาย สังคมและ
เศรษฐศาสตรโดยการใหความรู รณรงคและประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจ สรางทัศนคติที่ดีและการ
ยอมรับในการใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรนํ้าและแหลงน้ํา ตลอดท้ังการดําเนินงานการจัดการ
คุณภาพน้ําและการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการนําหลักการของมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรมาใช ตามหลักสากลท่ีวา “ผูใดเปนผูกอมลพิษภาวะ ผูนั้นตองเปนผูรับผิดชอบ คาใชจายใน
การบําบัดมลภาวะน้ัน (Polluter Pay Principle)” 
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ตารางที่ 1 โรงควบคุมคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานครที่เปดใหบริการบําบัดน้ําเสียในปจจุบัน 

โรงควบคุม 
คุณภาพนํ้า สถานท่ีตั้ง 

พ้ืนที่ 
บริการ 

(ตร.กม.) 

จํานวน
ประชากร

(คน) 

พ้ืนที่บริการ 
บําบัดน้ําเสีย 

ปริมาณ 
นํ้าเสีย  

(ลบ.ม./วัน) 

วงเงิน 
คากอสราง 
(ลานบาท) 

เร่ิมเดิน 
ระบบ 

บําบัดน้ําเสีย 
โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา 
สี่พระยา 

ปากคลองผดุงกรงุเกษม 
ถนนส่ีพระยา 
เขตบางรัก 

2.7 120,000 เขตปอมปราบฯ
สัมพันธวงศ 
และบางรัก 

30,000 464 ม.ค. 39 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา

รัตนโกสินทร 

บานพานถมใกล
คลองบางลาํพู  
เขตพระนคร 

4.1 70,000 เขตพระนคร 40,000 883 ต.ค.43 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา 

ดินแดง 

ขางอาคารศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร 2
เขตดินแดง 

37.0 1,080,000 เขตปอมปราบฯ
สัมพันธวงศ พระนคร 
ปทุมวัน ราชเทวี
บางสวนของเขตดุสิต 
พญาไท 
ดินแดง หวยขวาง 

350,000 7,897 
(รวมงาน
กอสราง
และเดิน
ระบบ) 

1ต.ค.48 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา 
ชองนนทรี 

ปากคลองชองนนทรี 
เขตยานนาวา 

28.5 580,000 เขตบางรัก 
ยานนาวา สาทร 
และบางคอแหลม 

200,000 4,552 14ธ.ค42 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา
หนองแขม 

บริเวณโรงกําจัด 
มูลฝอยหนองแขม 

44.0 520,000 เขตหนองแขม 
ภาษีเจริญและ 
บางแค 

157,000 2,808 
 

1 ก.พ.45 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา 

ทุงครุ 

ซอยประชาอุทิศ 90 
เขตทุงครุ 

42.0 177,000 เขตทุงครุราษฎร-
บูรณะ และบางสวน
ของเขตจอมทอง 

65,000 1,760 1 ก.พ.45 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา

จตุจักร 

ซอยอินทามาระ 35  
ถนนสุทธิสาร  
เขตจตุจักร 

33.4 432,000 เขตดุสิตพญาไท  
หวยขวาง และ
จตุจักร 

150,000 3,482 25พ.ค.49 

ศูนยการศึกษา
และอนุรักษ

สิ่งแวดลอมบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร 

ถนนกําแพงเพชร 
เขตจตุจักร 

20.7 223,900 เขตบางซ่ือบางสวน
ของเขตจตุจักร 
พญาไทและดุสิต 

120,000 4,732 20พ.ย.56 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา

ขนาดชุมชน 12 
แหงที่รับโอน
จากการเคหะ

แหงชาติ 

      24,800   

รวม  212.4 3,202,990  1,136,800 26,578  
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รูปที่ 1 โรงควบคุมคุณภาพน้ําที่เปดใหบรกิารบําบัดน้ําเสีย  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 2 โครงการบําบัดน้าํเสียของกรุงเทพมหานครในอนาคต 

ลํา 
ดับ โครงการ ที่ตั้ง 

พ้ืนที่ 
โครงการ 
(ตร.กม.) 

จํานวน
ประชากร
(คน)สูงสุด 

พ้ืนที่บริการ 
บําบัดน้ําเสีย 

ปริมาณ 
นํ้าเสีย 

(ลบ.ม./วัน) 
สถานะโครงการ 

1 โครงการบําบัด
น้ําเสียมีนบุร ี

บริเวณ 
ประตูระบายนํ้า
มีนบุร ี

4.43 13,000 เขตมีนบุร ี 10,000 FS และ DD แลวเสร็จในป 2555 
และอยูระหวางจัดทําราคากลางใหม
ในป พ.ศ. 2560 

2 โครงการบําบัด
น้ําเสียธนบุร ี

พื้นท่ีราชพัสดุ
ของกรมธนารักษ 
ถนนบางขุนนนท 

36.44 404,730 
 

เขตบางพลัด
บางกอกนอย
บางกอกใหญ 
และบางสวน 
ของเขตตล่ิงชัน 

160,000 อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
จาง ที่ปรึกษาจดัทาํ FS และ DD 
คาดวาจะแลวเสร็จป 2560 และ
เตรียมขอมลูเพ่ือใหเอกชนรวมทุน 
(PPP) 

3 โครงการบาํบัด
นํ้าเสียคลองเตย 

บริเวณโรงไมอัด
ไทยถนน
สรรพาวุธ 
เขตบางนา 

71.00 485,000 เขตพระโขนง
คลองเตย วัฒนา  
บางนา สวนหลวง
และบางสวนของ
เขตราชเทวี 

360,000 ขอจัดสรรงบประมาณป 2561 
เพื่อทํา FS และ DDและเตรียม
ขอมูลเพ่ือใหเอกชนรวมทุน (PPP) 

4 โครงการบําบัด
น้ําเสีย 
หนองบอน 

บริเวณ 
บึงหนองบอน 

63.85 265,000 เขตประเวศและ
บางสวนของเขต 
บางนาและสวนหลวง 

135,000 FS แลวเสร็จในป 2554โดย JICA  
อยูระหวางขอจัดสรรงบประมาณ  
ป 2561 เพ่ือจัดทํา DD และ
เตรียมขอมลูเพ่ือใหเอกชนรวมทุน 
(PPP) 

รวม  175.72 1,167,730  665,000  

(ขอมูลพ.ย. 59) 
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รูปที่ 2 โครงการบําบัดน้ําเสียที่อยูระหวางดําเนนิการ 4 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
การนําน้ําที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน 

 กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการระบายน้ํา ไดเปดใหบริการบําบัดน้ําเสียโดยรวบรวมนํ้าเสีย
จากอาคารบานเรือน อาคารพาณิชย และสถานประกอบการตางๆ ในพ้ืนท่ีบริการมาบําบัดท่ีโรงควบคุม
คุณภาพน้ํารวมท้ังหมด 8 พ้ืนที่ กระจายในพ้ืนท่ีทั้งฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา คือ 
พื้นที่บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร ชองนนทรี ดินแดง หนองแขม ทุงครุ จตุจักร 
และบางซื่อ มีขีดความสามารถรองรับน้ําเสียไดรวม 1,112,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปจจุบันมีน้ําท่ีผานการบําบัด
วันละ755,679 ลูกบาศกเมตร คุณภาพนํ้าที่ผานการบําบัดผานเกณฑมาตรฐานนํ้าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ 
และขอกําหนดของกรุงเทพมหานคร สามารถนํากลับมาใชประโยชนในกิจกรรมที่คนไมสัมผัสโดยตรงได  
 กรุงเทพมหานครไดสงเสริมใหมีการนําน้ําที่ผานการบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําดังกลาว
กลับมาใชประโยชน โดยไดทําการออกแบบไวใหมีการหมุนเวียนน้ําที่ผานการบําบัดใชภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
สําหรับลางเครื่องจักรอุปกรณ ผสมสารเคมี และรดน้ําตนไม และไดสงเสริมใหหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
เชน สํานักงานเขต และสํานักงานสวนสาธารณะ นําไปใชสําหรับรดน้ําตนไม ลางทําความสะอาดพื้นทางเทา 
ถนน และสะพานลอย ปจจุบันไดนําน้ําที่ผานการบําบัดวันกลับมาใชประโยชนวันละ 47,532 หรือคิดเปนรอยละ 
6.29 ของนํ้าที่ผานการบําบัด โดยไดทําการติดตั้งจุดจายน้ําภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ํา และขยายไปยังจุด
ตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานในการเขารับน้ําที่ผานการบําบัด  
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ตารางที่ 3 สถานท่ีตั้งและจุดจายน้ําที่บําบัด ปงบประมาณ 2559 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ํา 

น้ําท่ีบาํบัด 
ป 2558 

(ลบ.ม./วัน) 
สถานทีต่ั้ง จุดจายน้ํา 

1. สี่พระยา 10,928 ปากคลองผดุงกรุงเกษม  ถนนสี่พระยา     
เขตบางรัก โทร.022383148-9  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพนํ้า  

2. รัตนโกสินทร 17,236 ซอยบานพานถม ถนนพระสุเมร แขวงบาน
พานถม เขตพระนคร โทร. 026292720  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพนํ้า 

3. ชองนนทรี 115,635 
 

131 ถนนพระราม3 ชองนนทรี ยานนาวา 
โทร. 022951148-52  

- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
- สวนลุมพิน ี

4. หนองแขม 140,566 ถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงหนองคางพลู 
เขตหนองแขม โทร. 0 24442871-3  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพนํ้า 
 

5. ทุงคร ุ 62,846 ซอยประชาอุทิศ90 ถนนประชาอุทิศ   
เขตทุงครุ โทร. 024627966-8  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพนํ้า  

6. ดินแดง 177,374 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง โทร. 
022485057  

- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
- จุดจอดรถเขตราชเทวี  

7. จตุจักร 93,892 ซอยอินทามระ35 เขตจตุจักร   
โทร. 022900455-56  

- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
- ถนนวิภาวดี  

8. ศูนยการศึกษาฯ  
บางซื่อ 

137,202 สวนวชิรเบญจทัศ ถนนกําแพงเพชร3  
เขตบางซ่ือ โทร. 025117605-6  

บริเวณโรงควบคุมคุณภาพนํ้า  

รวม 755,679  
(ขอมูลพ.ย. 59) 

ตารางที่ 4 ปริมาณน้าํและคณุภาพน้ําทีผ่านการบําบัด ปงบประมาณ 2559 
 

โรงควบคุมคุณภาพน้ํา น้ําท่ีบาํบัด 
(ลบ.ม./วัน) 

น้ําทีน่ํากลับมาใช 
(ลบ.ม./วัน) 

คาเฉลี่ยคุณภาพน้าํทีผ่านการบําบัด 
 (มิลลิกรัมตอลิตร) 

BOD SS DO 
1. สี่พระยา 10,928 2,492 4.18 6.30 5.74 
2. รัตนโกสินทร 17,236 1,318 8.19 13.22 5.30 
3. ชองนนทรี 115,635 16,390 6.51 9.72 6.06 
4. หนองแขม 140,566 1,982 3.78 3.56 6.34 
5. ทุงคร ุ 62,846 483 3.21 4.11 6.93 
6. ดินแดง 177,374 11,663 5.27 8.93 6.08 
7. จตุจักร 93,892 4,720 5.02 7.27 6.76 
8. ศูนยการศึกษาฯ บางซื่อ 137,202 8,485 6.03 8.30 5.41 

รวม 755,679 47,532  
(ขอมูลพ.ย. 59) 
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 สําหรับในชวงหนาแลงน้ําที่ผานการบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพนํ้าบางแหง ที่มีพื้นที่บริการ
ติดกับแมน้ําเจาพระยา มีคาความเค็มวัดในรูปคลอไรดเกิน 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร จึงไมเหมาะสมท่ีจะนําไปใช
รดตนไมได คือน้ําที่ผานการบําบัดจาก 

- โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี 
- โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 
- โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา  

สวนนํ้าทีผ่านการบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําอื่น มีคุณภาพนํ้าดี และคาความเคม็ไมเกินคาที่พืชจะรับได
 ปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 612,265 ลูกบาศกเมตรตอวัน คือ น้ําที่ผานการบําบดัจาก 

- โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 
- โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร 
- โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม 
- โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงครุ 
- ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ 
- โรงควบคุมคุณภาพ���ที่รับโอนจากการเคหะแหงชาติ 11 แหงและบึงพระราม 9 

 อยางไรก็ตามการใชน้ําที่ผานการบําบัดยังจํากัดเฉพาะกิจกรรมบางประเภทท่ีไมมีการสัมผัส
โดยตรง เน่ืองจากมีการปนเปอนเช้ือโรคท่ีเสี่ยงตอผูใชน้ํา เชน การรดน้ําตนไม การลางทําความสะอาดพื้นถนน 
ตลาด และเคร่ืองจักรอุปกรณภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ําเปนตน สํานักงานจัดการคุณภาพนํ้าเล็งเห็น
ความสําคัญของการใชน้ําที่ผานการบําบัดดังกลาว จึงมีแผนการพัฒนาคุณภาพนํ้าท่ีผ านการบําบัดอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือนําน้ําที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเปนการขยาย
กลุมเปาหมายและกิจกรรมในการใชน้ําตอไป 

 
แผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2566 

Bangkok Master Plan on Climate Change (2013 – 2023) 
---------------------------------------- 

กรุงเทพมหานคร ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของ
ญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency :JICA) โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน 
เมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556 ระยะเวลาการดําเนินงานฯ  ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 –  เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558 แตเนื่องจากระหวางการดําเนินงานจัดทําแผนแมบทฯ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร  
ไดเกิดวิกฤตทางการเมืองทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง ซึ่งกรุงเทพมหานครไดรับการขยายเวลาจาก  JICA
ไปถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมหลัก 2 สวน คือ  

1)  การจัดทําแผนแมบทวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2566 

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื ่อประโยชนในการจัดทําแผนแมบทฯ และดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําหนดเกี่ยวกับงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนแมบทดังกลาวไดมีการวางแผนงานและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 ทบทวนแผนงาน/นโยบายท่ีเกี่ยวของและความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ. 2550 -2555 (ระหวาง  
มีนาคม 2556 – ธันวาคม 2556) 

สวนน้ําที่ผานการบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพนํ้าอื่น มีคุณภาพนํ้าดี และคาความเค็มไมเกินคาที่พืชจะรับได
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 ข้ันตอนที่ 2 กําหนดและจัดทําแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการคาดการณ หากมีการปลอย
ใหกิจกรรมตาง ๆ เปนไปและขยายตัวตามเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคม โดยท่ีไมมีการดําเนินการใด ๆ 
(Business as Usual BAU) ในแตละดานทั้ง 5 ดานที่กําหนดไวในแผนแมบทฯ (ระหวางธันวาคม 2556 – 
มีนาคม 2557) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกในแตละดานทั้ง 5 ดาน ท่ีกําหนด
ไวในแผนแมบท (ระหวางเมษายน 2557 – พฤษภาคม 2557) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาเพ่ือกําหนดจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมวาจะ
ดําเนินงานในแตละดานทั้ง 5 ดาน ที่กําหนดไวในแผนแมบท (ระหวางมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2557) 
 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํามาตรการ รายงานและการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการ
ในการจัดทําความกาวหนาของรายงาน หรือเปาหมายที่กําหนดไวตามรางแผนแมบท ฉบับที่ 1 (ระหวาง
กรกฎาคม  2557 – สิงหาคม 2557) 
 ขั้นตอนที่ 6 การคิดคํานวณและความเปนไปไดทางดานการเงิน งบประมาณ และทรัพยากร
ที่จะตองใชในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไวในรางแผนแมบท ฉบับที่ 1 (ระหวางกันยายน 2557 –                 
พฤศจิกายน 2557)  
 ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาปรับปรุงตารางกําหนดเวลา และเน้ือหา รูปแบบการดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไวในรางแผนแมบทฉบับที่ 1 และแกไข ปรับปรุงเพื่อจัดทําเปนรางแผนแมบทฯ ฉบับกลาง 
(ระหวางธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558) 
 ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนา ปรับปรุง ตารางกําหนดเวลาและเน้ือหา รูปแบบการดําเนินงานตาม
แผนงานที่กําหนดไวในรางแผนแมบทฉบับสมบูรณ (ระหวางเมษายน 2558 – พฤษภาคม 2558) 
 ขั้นตอนที่ 9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการตามแผน
แมบทฉบับสมบูรณ (ระหวางมิถุนายน 2557- กรกฎาคม 2558) 
 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลการดําเนินงานตามแผนแมบทฉบับสมบูรณเพื่อนําเสนอผูบริหาร
กรุงเทพมหานครและองคการความรวมมือระหวางประเทศ ของญ่ีปุน (JICA) ระหวางสิงหาคม 2558 - กันยายน 2558) 
 ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสีย ไดมีการจัดทํา
รางแผนแมบทฯ โดยกําหนดโครงการ / กิจกรรมพรอมท้ังมีการคํานวณการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิด
จากนํ้าเสียในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เทากับ 649,179 ตัน/ป ซึ่งแบงกิจกรรม/โครงการออกเปน 4 ดาน 
ดังนี ้

1.  การเกิดน้ําเสีย 
 - มาตรการลดการใชน้ําในภาคครัวเรือน 
 - มาตรการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
2.  ดานการรวบรวมนํ้าเสีย 
 - มาตรการขยายพ้ืนที่บริการบําบัดน้ําเสีย โดยมีการขยายและเช่ือมระบบทอรวบรวม

น้ําเสีย ในพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมมากขึ้น  
 - มาตรการการพัฒนา / ปรับปรุงใหมีการกอสรางและใชระบบทอรวบรวมน้ําเสียแยก

กับทอรวบรวมนํ้าฝนในพ้ืนที่ธุรกิจ  หรือพื้นที่ ที่มีการพัฒนาข้ึนใหม  
 
3.  ดานการบําบัดน้ําเสีย 
 - มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคการเดินระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในดานการประหยัดพลังงานและคุณภาพนํ้าท่ีผานการบําบัด 
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 - มาตรการเปล่ียนเคร่ืองจักร  อุปกรณในระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
เดิมและแหงใหมที่จะมีการกอสรางโดยติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณที่มีการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ 

4.  ดานการบําบัดตะกอนนํ้าเสีย 
 - มาตรการสงเสริมการใชประโยชนผลผลิตที่เกิดจากการบําบัดน้ําเสีย เชน  การนํา

ตะกอนนํ้าเสียมาใชประโยชนเพื่อทําปุยหมักหรือพัฒนาทําเปนเช้ือเพลิงชีวภาพ ตอไป 
5.  ดานการนําน้ํากลับมาใชประโยชน 
 - มาตรการสงเสริมการนําน้ํากลับมาใชประโยชนใหม เพ่ือใชประโยชนในดานตาง ๆ 

 
 การดําเนินงานในป พ.ศ. 2560 สํานักงานจัดการคุณภาพน้ําจะตองมีการรายงาน ปริมาณการ
ลดลงของกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการดําเนินงานในแตละมาตรการของการบําบัดน้ําเสีย 
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แผนที่อากาศและสัญลักษณ 

 
 
 

ความหมายของสัญลักษณในแผนท่ีอากาศ 
สัญลักษณ ชื่อ ความหมาย 

 เสนไอโซบาร (Isobar) เสนความกดอากาศเทา โดยจะลากเช่ือมโยงตําบลที่มีความกดอากาศเทากัน 

 
หยอมความกดอากาศตํ่า บริเวณทีม่ีความกดอากาศตํ่ากวาบริเวณใกลเคียงที่อยูรอบ ๆ ในแผนท่ี 
(Low Pressure Cell) 

 
บริเวณความกดอากาศสูง บริเวณทีม่ีความกดอากาศสูงกวาบริเวณใกลเคียง มีการจมตัวลงของอากาศ

ทองฟาแจมใส (High Pressure Area) 

 
แนวปะทะอากาศเย็น บริเวณทีม่ีมวลอากาศเย็นเคลื่อนตวัลงบริเวณที่มีละติจดูต่ํา และดันใหมวล

อากาศอุนลอยตัวขึ้น ทําใหมีเมฆกอตัวในแนวต้ังและมักมฝีนฟาคะนอง (Cold Front) 

 
แนวปะทะอากาศรอน  บริเวณทีม่วลอากาศอุนเคลื่อนเขาหาอากาศเย็น อากาศอุนจะลอยตัวข้ึนใน

แนวด่ิง กอใหเกิดฝนฟาคะนอง (Warm Front) 

 แนวปะทะอากาศปดหรือมวล
อากาศซอน (Occluded Front) 

มวลอากาศอุนถูกมวลอากาศเย็นซอนตัวใหลอยสูงขึ้น เนื่องจากมวลอากาศเย็น
เคลื่อนที่เร็วกวาจึงทําใหมวลอากาศอุน ซอนอยูบนมวลอากาศเย็น 

 
แนวปะทะอากาศคงท่ี การเคลื่อนที่ของมวลอากาศอุนและมวลอากาศเย็นเขาหากัน 
(Stationary Front) 

 พายุดีเปรสช่ัน (Depression) ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางไมเกิน 34 นอต (นอยกวา 63 กม./ชม.) 

 
พายุโซนรอน (Tropical Storm) ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 34-64 นอต (63-118 กม./ชม.) 

 ไตฝุน (Typhoon) ความเร็วลมสูงสุดตั้งแต 64 นอต ข้ึนไป (มากกวา 118 กม./ชม.) 

 รองความกดอากาศตํ่า  เปนโซนหรือแนวแคบๆ ท่ีลมเทรดหรือลมคาในเขตรอนของทั้งสองซกีโลก 

 หรือรองมรสุม มาบรรจบกันคือ ลมคาตะวันออกเฉียงเหนือของซีกโลกเหนือ กับลมคา 
  ตะวันออกเฉียงใตของซีกโลกใต เปนบริเวณทีม่ีเมฆมากและฝนตกอยาง 
  หนาแนน 
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เกณฑปริมาณฝนที่ตกในชวงระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
  

 
 

คําศัพทบางคําที่นาสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 

คําทีใ่ช ความหมาย
 ฝนเล็กนอยวัดจํานวนไมได  นอยกวา 0.1 มิลลิเมตร
 ฝนเล็กนอย  ต้ังแต 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร
 ฝนปานกลาง  ต้ังแต 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร
 ฝนหนัก  ต้ังแต 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร
 ฝนหนักมาก  ต้ังแต 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป

คําทีใ่ช ความหมาย
 ฟาหลัว      ลักษณะอากาศทีป่ระกอบดวยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือ

มหาสมุทร หรือของควันไฟและละอองฝุนจํานวนมาก ลองลอย
อยูทัว่ไปและมองไมเห็นดวยตาเปลา ทําใหมองเห็นเปนฝาขาว
ในบรรยากาศบริเวณทีม่ีฟาหลัวจะมีทัศนวิสัยลดลงแมในอากาศดี

 หมอก      หมอก คือ ไอน้ําซ่ึงไดกล่ันตัวจนเปนเม็ดละอองน้ําทีเ่ห็นได
ดวยสายตา มีขนาดเล็กละเอียดและเบา ลองลอยอยูในอากาศ
ใกลผิวดิน ทําใหทัศนวิสัยตํ่า

 ทัศนวิสัย  ระยะทางไกลท่ีสุดทีส่ามารถบอกไดวาวัตถุทีม่องเห็นอยูนั้นเปนอะไร
 ลมพัดสอบ      การพัดเบียดเขาหากันของลมมากกวาหน่ึงกระแส ถาเกิดขึ้นบริเวณ

ใกลพืน้โลกจะทําใหอากาศลอยตัวขึ้นขางบน ทําใหเกิดเมฆและฝน
ในบริเวณทีม่ีแนวพัดสอบเกิดขึ้น

 หยอมความกดอากาศตํ่า      เปนบริเวณทีม่ีความกดอากาศต่ํากวาบริเวณใกลเคียง โดยจะมี
เมฆมากปกคลุมและมีฝนตกบริเวณดังกลาว

 รองความกดอากาศตํ่า      เปนแนวรองความกดอากาศตํ่า ซ่ึงมักจะเชื่อมโยงระหวาง
หยอมความกดอากาศตํ่า โดยวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก
เปนสวนใหญ บริเวณนี้จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและ
มีฝนตก ๆ หยุด ๆ เปนชวง ๆ

 พายุฟาคะนอง      เปนพายุทีเ่กิดเฉพาะทองถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟาแลบ
กับฟารองรวมอยูดวย นอกจากนั้นมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตก
หนัก บางคร้ังอาจมีลูกเห็บตกลงมาดวย พายุนี้จะเกิดในระยะเวลา
ส้ัน ๆ ไมเกิน 2 ชั่วโมง
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คําศัพทบางคําที่นาสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําทีใ่ช ความหมาย
 พายุดีเปรสชั่น      เปนพายุทีม่ีกําลังออน ทองฟาเต็มไปดวยเมฆ มีฝนตกปานกลาง

ถึงตกหนัก และมีบริเวณไมกวางมากนัก โดยมีความเร็วลมเวียนรอบ
ศูนยกลางนอยกวา 63 กม./ชม. ยังไมมีชื่อ

 พายุหมุนเขตรอน หรือ      เปนพายุทีท่วีกําลังแรงขึ้นจากพายุดีเปรสช่ัน โดยมีฝนตกเปน
 พายุโซนรอน บริเวณกวางกวา พายุมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 100 กม. ข้ึนไป

และมีความเร็วลมมากกวา 63 กม./ชม. แตไมเกิน 118 กม./ชม. 
เปนพายุทีม่ีชื่อแลว

 พายุไตฝุน      เปนพายุทีท่วีกําลังแรงขึ้นจากพายุหมุนเขตรอน โดยมีกําลังแรง
มากทีสุ่ดและมีความเร็วลมมากกวา 118 กม./ชม.

 พายุไซโคลน      เปนพายุหมุนเขตรอนเชนเดียวกันแตเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย
โดยมีความเร็วลมต้ังแต 63 กม./ชม. ขึ้นไป

 คล่ืนกระแสลมตะวันออก      เปนรองหรือคล่ืนท่ีเกิดขึ้นในกระแสลมตะวันออกในระดับ
ชั้นบรรยากาศใกลพืน้โลกทีพ่ดัปกคลุมในเขตรอน คล่ืนน้ีจะ
เคล่ือนตัวจากตะวันออกไปตะวันตก บริเวณดานหลังคล่ืนจะมี
ลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและมีฝนตก

 คล่ืนกระแสลมตะวันตก      เปนรองหรือคล่ืนท่ีเกิดขึ้นในกระแสลมตะวันตกในระดับชั้น
บรรยากาศระดับบนทีพ่ัดปกคลุมในเขตอบอุน คล่ืนน้ีจะเคล่ือนตัว
จากตะวันตกไปตะวันออก บริเวณดานหนาคล่ืนจะมีลักษณะอากาศ
แปรปรวน มีเมฆมาก และมีฝนตก

 ความกดอากาศสูง หรือ      เปนบริเวณทีม่ีความกดอากาศสูงกวาบริเวณขางเคียง และมอีากาศ
 มวลอากาศเย็น แหงและหนาวเย็น เกิดขึ้นในเขตหนาวหรือเขตอบอุน เมื่อเคล่ือนตัว

เขามาปกคลุมถึงประเทศไทย จะทําใหมีอากาศหนาวเย็นมาก และมี
ฝนตกลดนอยลง



180
 

   

 พายุหมุนเขตรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในป 2559 

 
ป 2559 มีพายุหมุนเขตรอนท่ีก อตัวขึ้นในมหาสม ุทรแปซิฟกเหนือดานตะว ันตก ทะเลจีนใต 

และอ าวเบงกอล ในขอบเขตแผนท่ีอากาศผิวพ ้ืนของประเทศไทย (ตั้งแตละติจูด 15 องศาใต – 45 องศาเหน ือ 
และลองจิจูด 65-150 องศาตะว ันออก) ทั้งหมด 47 ลูก และในจํานวนน้ีเปนพายุที่เคลื่อนผ านเขามาหรือกอตัว
ขึ้นในบริเวณพ ื้นที่ครอบคล ุม(ต้ังแตละติจูด 0-25 องศาเหนือและลองจิจูด 90-120 องศาตะว ันออก) ซ่ึงเปน 
บริเวณที่อาจมีผลกระทบตอล ักษณะอากาศของประเทศไทยจํานวน 20 ลูกซึ่งมากกวาปที่แลว10 ลูก สําหรับ 
ช วงเวลาของพายุแตละลูก แหล งกําลังเนิด และบริเวณสลายตัวของพายุหมุนเขตรอนทั้งหมดไดแสดง
รายละเอ ียดไว ในตารางท่ี 1 ซึ่งในจํานวนน้ีมีพายุที่เคล่ือนเขาสูประเทศไทย 2 ลูกรายละเอ ียดแสดงไว ในตาราง 
ที่ 2 

ตารางที ่1 พายุหม ุนเขตร อนในบริเวณพื้นท่ีครอบคลุม พ.ศ.2559 
 

ลําดับที่
่

ช วงเวลา แหลงกําเนิด บริเวณท่ีสลายตัว 
1. พายุไซโคลน "โรอานู" 

(ROANU,01B) 
18 พ.ค. – 22 พ.ค. อ าวเบงกอล ประเทศบ ังคลาเทศ 

2. พายุดีเปรสช ัน 1 
(TD 1) 

27 – 28 พ.ค. ทะเลจ ีนใตตอนบน ประเทศจีน 

3. พายุดีเปรสช ัน 2 
(TD 2) 

23 – 26 มิ.ย. ทะเลจ ีนใตตอนกลาง ทะเลจ ีนใตตอนกลาง 

4. พายุดีเปรสช ัน 3 
(TD 3) 

26 – 27 มิ.ย. ทะเลจ ีนใตตอนกลาง ทะเลจ ีนใตตอนบน 

5. ไตฝุน"เนพารตัก" 
(NEPARTAK, 1601) 

3 - 10 ก.ค. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

มณฑลเจียงส ีประเทศจีน 

6. พายโุซนรอน "มีรีแน" 
(MIRINAE,1603) 

25 - 29 ก.ค. ทะเลจ ีนใตตอนกลาง เว ียดนามตอนบน,มณฑล 
ยูนนาน ประเทศจีน 

7.ไตฝุน "นิดา" 
(NIDA,1604) 

29 ก.ค. – 3 ส.ค. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

มณฑลกวางสี 
ประเทศจีน 

8. พายโุซนรอน "เตีย้นหมู" 
(DIANMU,1608) 

17 - 20 ส.ค. ทะเลจ ีนใตตอนบน ประเทศลาว 

9.ไตฝุน"เมอรันตี" 
(MERANTI,1614) 

8 – 16 ก.ย. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

ประเทศจีนตอนใต 

10.พายโุซนรอน "ราอ"ี 
(RAI,1615) 

9 – 14 ก.ย. ทะเลจ ีนใตตอนกลาง ประเทศไทย 

11. ไตฝุน "เมก ี" 
(MEGI, 1617) 

22 – 29 ก.ย. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

มณฑลฟ ูเจี้ยน 
ประเทศจีน 

12. พายโุซนรอน "แอรี" 
(AERE,1619) 

4 - 14 ต.ค. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

ประเทศไทย 

13. ไตฝุน "ซาเระ
กําลัง" 

11 – 20 ต.ค. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

มณฑลกวางสี 
ประเทศจีน 

14. ไตฝุน "ไหหมา" 
(HAIMA, 1622) 

14 - 22 ต.ค. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

มณฑลเจียงส ีประเทศจีน 

ชวงเวลาของพายุแตละลูก แหลงกําเนิด และบริเวณสลายตัวของพายุหมุนเขตรอนทั้งหมดไดแสดง
รายละเอียดไวในตารางท่ี 1 ซ่ึงในจํานวนน้ีมพีายุทีเ่คล่ือนเขาสูประเทศไทย 2 ลูกรายละเอียดแสดงไวในตารางท่ี 2

ลําดับที่
่

ช ชวงเวลา แหลงกําเนิด บริเวณที่สลายตัว
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ลําดับที่
่

ช วงเวลา แหลงกําเนิด บริเวณที่สลายตัว 
15. พายุไซโคลน "จ ั่น" 

(KYANT,03B) 
21 - 28 ต.ค. อ าวเบงกอล อ าวเบงกอล 

16. พายุดีเปรสช ัน 4 
(TD 4) 

3 – 6 พ.ย. ทะเลจ ีนใตตอนล าง ประเทศกัมพ ูชา 

17. พายุดีเปรสช ัน 5 
(TD 5) 

4 – 6 พ.ย. อ าวเบงกอล ประเทศบ ังคลาเทศ 

18. พายโุซนรอน “โทกาเงะ” 
(TOKAE, 1625) 

24 – 28 พ.ย. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

ทะเลจ ีนใตตอนกลาง 

19.พายุไซโคลน "วารดะห " 
(VARDAH,05B) 

6 - 13 ธ.ค. อ าวเบงกอล ประเทศอ ินเดีย 

20. ไตฝุน “นกเต็น” 
(NOCK-TEN,1626) 

21 - 28 ธ.ค. มหาสมุทรแปซ ิฟ ิกเหนือ 
ดานตะวันตก 

ทะเลจ ีนใตตอนกลาง 

 
หมายเหตุ :  ข อความในเครื่องหมาย (   ) ท ายพายุ หมายถ ึง ชื่อพาย ุและเลข 2 ต ัวท ายของป ค.ศ. ก ับ 

ลําดับท่ีของ พายุในป ีน ั้น  (ในกรณีที่มีกําลังแรง
เป ็นพาย ุโซนรอน หร ือไตฝ ุน)  หร ือ ลําดับท่ี
ของพาย ุในป ีน ั้น (ในกรณทีี่เป ็นพาย ุดีเปรสช ัน) 

  
ตารางท ี่ 2 พายุหม ุนเขตร อนท่ีเคล่ือนเขาสูประเทศไทย พ.ศ. 2559 

  
 

ลําดับดับท่ี 
ขณะเขาสูประเทศไทย  

บริเวณที่พายุ 
เคลือ่นผ าน 

�������
ความรุนแรง จังหว ัด ว ันที่ บริเวณ ว ันที่ 

1.พายุโซนรอน "ราอ"ี 
(RAI,1615) 

พายดุีเปรสช ัน  ��นาจเจริญ  

 อ ุบลราชธานี  

13 ก.ย. ยโสธร รอยเอ ็ด 

กาฬสินธุ 

 รอยเอ ็ด กาฬสินธุ  

 มหาสารคาม  

13 ก.ย. 

2.พายุโซนรอน "แอรี" 
(AERE,1619) 

พายดุีเปรสช ัน  มุกดาหาร  

 นครพนม  

14 ต.ค. สกลนคร สกลนคร 14 ต.ค. 

  
ในป ีนี้ม ีพาย ุหม ุนเขตร อนเคลื่อนผ านเข ามาหร ือก อต ัวขึ้นในบร ิเวณพื้นที่ครอบคล ุม 20 ล ูก โดย

ก อต ัว ขึ้นในมหาสม ุทรแปซ ิฟกเหน ือด านตะวันตกและทะเลจ ีน ใต จํานวน 16 ล ูก ก อต ัวในบร ิเวณ
อาวเบงกอลและ ทะเลอันดามัน จํานวน 4 ลูก ซึ่งในจํานวนน้ีม ีเพ ียง 2 ลูกที่เคลื่อนเข าสู ประเทศไทย

โดยตรง ซึ่งเท าก ับค าปกต ิ1 (ประมาณ 2 ลูกตอป) แตนอยกว าคาเฉลี่ย2 (ประมาณ 3  ล ูกต อป ี) 
นอกจากนี้ย ังม ีพาย ุอีก 2 ล ูก ที่เคล่ือนเข า มาสลายตัวใกลกับประเทศไทยและสงผลกระทบก ับสภาวะ
อากาศของประเทศไทย 

          
1 คาปกติ หมายถึง จํานวนพายุหมุนเขตร อนที่เคล ื่อนเข าส ูประเทศไทยเฉลี่ยในคาบ 30 ป ซึง่จะปรับเปล ี่ยนทุก ๆ 10 ป ป ัจจ ุบ ันใช

คาปกติ ระหวางป พ.ศ.2524 - 2553 
2 คาเฉลี่ย หมายถึง จํานวนพาย ุหม ุนเขตร อนที่เคล ื่อนเข าส ูประเทศไทยเฉลี่ยตั้งแต พ.ศ.2494 จนถึง พ.ศ.2558 

ลําดบัที่
่

ชชวงเวลา แหลงกําเนิด บริเวณที่สลายตัว

ลําดับดับที่
ขณะเขาสูประเทศไทย

บริเวณที่พายุ
เคลือ่นผ านผ

�������
บริเวณ ว ันที่วความรุนแรง จังหว ัดว ว ันที่ว
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 สําหรับพายุที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยลูกแรกในปนี้ไดแกพายุโซนรอน “ราอี” ไดเคลื่อนเขาสูประเทศไทย 
บริเวณรอยตอจังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ขณะมีกําลังแรงเปนพายุ
ดีเปรสชั่นแลวเคลื่อนตัวผานบริเวณจังหวัดยโสธร รอยเอ็ดและกาฬสินธุ ตามลําดับ กอนออนกําลังลงเปนหยอม
ความกดอากาศตํ่าปกคลุมบริเวณจังหวัดรอยเอ็ด กาฬสินธุและมหาสารคามในชวงคํ่าของวันเดียวกัน จากนั้นได
เคล่ือนเขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และภาคเหนือตอนลางในวันตอมา สงผลใหบรเิวณประเทศไทย
ตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนหนักหลายพื้นที่และฝนหนักมากบางพื้นที่ และมีรายงานนํ้าทวมฉับพลันบางพื้นท่ี
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในชวงดังกลาว สวนลูกที่สองไดแกพายุดีเปรสชั่นที่พัฒนามาจาก
หยอมความกดอากาศต่ําทีอ่อนกาํลงัจากพายุโซนรอน “แอรี”โดยเคล่ือนเขาสูประเทศไทยบริเวณรอยตอของจังหวดั
มุกดาหารและนครพนมในชวงเย็นวันที่ 14 ตุลาคม จากนั้นเคลื่อนตัวผานจังหวัดสกลนครพรอมกับออนกาํลังลงเปน
หยอมความกดอากาศกําลังตํ่าและสลายตัวไปในชวงคํ่าของวันเดียวกัน
 นอกจากน้ีประเทศไทยยังไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอนที่เคล่ือนเขามาสลายตัวใกลกับประเทศไทย 
ไดแกพายุโซนรอน “เตี้ยนหมู ”ที่สลายตัวบริเวณประเทศลาวในชวงกลางเดือนสิงหาคมและพายุดีเปรสชั่น
ที่สลายตัวบริเวณประเทศกัมพูชาในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมข้ึน
ในชวงดังกลาว

  ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  10 มกราคม 2560
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เสนทางเดินพายุหมุนเขตรอนในบริเวณพ้ืนที่ครอบคลุม พ.ศ.2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนทางเดินพายุหมุนเขตรอนที่เขาสูประเทศไทย พ.ศ.2559
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รายชื่อ ความหมาย และท่ีมาของพายุหมนุเขตรอน (ชุดที่ 1) 
 

ชื่อพาย ุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

ด็อมเร็ย Damrey ชาง กัมพูชา 

ไหขุย Haikui ดอกไมทะเล จีน 

คีรอก ี Kirogi หานปา (ฝูงนกที่อพยพมาเกาหลีในฤดใูบไมรวงและอพยพ 
จากไปทางตอนเหนือในตนฤดใูบไมผลิ ซึ่งมีพฤติกรรมคลาย
กับพายุไตฝุน) 

เกาหลีเหนือ 

ไคต๊ัก Kai-tak ชื่อสนามบินเกาของฮองกง ฮองกง (จีน) 
เท็มบิง Tembin คันชั่ง, กลุมดาวคันชั่ง ญ่ีปุน 

บอละเวน Bolaven ชื่อที่ราบสูงทางภาคใตของลาว ลาว 

ซันปา Sanba ชื่อสถานทีใ่นมาเกา มาเกา (จีน) 
เจอลาวัต Jelawat ปลาบา (Leptobarbus hoevenii) เปนปลานํ้าจืดชนิดหนึง่  

อยูในวงศปลาตะเพียน 
มาเลเซีย 

เอวิเนียร Ewiniar ชื่อเทพเจาแหงพายุในภาษาชกุ (ภาษาพื้นเมอืงของเกาะชุก 
ในไมโครนีเซีย) 

ไมโครนีเซีย 

มาลิกซ ี Maliksi คําคุณศัพทในภาษาฟลิปโน แปลวา "เร็ว" ฟลิปปนส 
แคมี Gaemi มด เกาหลีใต 
พระพิรุณ Prapiroon ชื่อเทพเจาแหงฝน ไทย 

มาเรีย Maria ชื่อผูหญิงชาวชามอรโร (ชนพื้นเมืองของเกาะกวมและหมูเกาะ
นอรเทิรนมาเรยีนาของสหรัฐอเมริกา) 

สหรัฐอเมริกา 

เซินติญ Son-Tinh เทพเจาแหงขุนเขาในเทวตํานานเวียดนาม เวียดนาม 

บบพา Bopha ชื่อดอกไม, ชื่อเด็กหญิง กัมพูชา 
อูคง Wukong หงอคง (ชื่อลิงในตํานานที่เดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งและคณะ 

เพื่อไปอัญเชิญพระไตรปฎกทีอ่ินเดีย) 
จีน 

ชงดาร ี Jongdari นกจาบฝนยูเรเชีย (Alauda arvensis) เกาหลีเหนือ 
ชานชาน Shanshan ชื่อเลนสําหรับหญิงสาว ฮองกง (จีน) 
ยาง ิ Yagi แพะ, กลุมดาวแพะทะเล ญ่ีปุน 
หลี่ผ ี Leepi ชื่อน้ําตกทางตอนใตสุดของลาว ลาว 
เบบินคา Bebinca ชื่อขนมพุดดิงชนิดหนึ่ง ทําจากแปง น้ําตาล และกะทิ เปนที่

แพรหลายในมาเกาและดินแดนท่ีเคยเปนอาณานิคมของ
โปรตุเกส 

มาเกา (จีน) 

รุมเบีย Rumbia ปาลมสาคู มาเลเซีย 
ซูลิก Soulik ตําแหนงผูปกครองเกาะโปนเปในสมัยโบราณ ไมโครนีเซีย 
ซีมารอน Cimaron (สัตว) ที่ปาเถ่ือน, ท่ีดุราย, ที่ไมไดฝกใหเชื่อง ฟลิปปนส 
เชบี Jebi นกนางแอนบาน (Hirundo rustica) เกาหลีใต 
มังคุด Mangkhut ชื่อผลไม ไทย 
บารีจัต Barijat พื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากคล่ืนหรือลม 

เปนคําในภาษามารแชลล (ภาษาพื้นเมอืงของหมูเกาะมารแชลล) 
สหรัฐอเมริกา 

จามี Trami ชื่อดอกไมชนิดหนึ่ง อยูในวงศกุหลาบ เวียดนาม 
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รายชื่อ ความหมาย และท่ีมาของพายุหมนุเขตรอน (ชุดที่ 2) 
 

ชื่อพาย ุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

กองเรย็ Kong-rey ชื่อสาวงามในนิทานพื้นบานเรือ่งหนึง่ของกัมพูชา ตรงกับเมรีในนทิาน
เรื่องนางสิบสองของไทย, ชื่อภูเขาในจังหวัดกัมปงฉนัง ชาวบานในพื้นที่
เชื่อวาเปนบริเวณท่ีกองเรยสิ้นชีวิต 

กัมพูชา 

ยฺวี่ถู Yutu กระตายหยก (กระตายที่ตํายาบนดวงจันทรตามเทวตํานานจนี) จีน 
โทราจี Toraji พรรณไมชนิดหนึ่ง มีชื่อวทิยาศาสตรวา Platycodon grandiflorus 

พบในหุบเขาลึกของเกาหลี มีดอกสวยงาม รากใชทําอาหารและยา 
เกาหลีเหนือ 

หมานหยี ่ Man-yi ชื่อชองแคบ ปจจุบันใชเปนอางเก็บน้ํา ฮองกง (จีน) 
อูซางิ Usagi กระตาย, กลุมดาวกระตายปา ญ่ีปุน 
ปาบึก Pabuk ปลาบึก (ปลาน้ําจืดขนาดใหญ อาศัยอยูในแมน้ําโขง) ลาว 
หวูติบ Wutip ผีเสื้อ มาเกา (จีน) 
เซอปต Sepat ปลากระด่ี, ปลาสลิด มาเลเซีย 
มูน Mun เดือนมิถุนายน เปนคําในภาษายาป (ภาษาพื้นเมืองของเกาะยาป         

ในไมโครนีเซีย) 
ไมโครนีเซีย 

ดานัส Danas ประสบ, รูสึก ฟลิปปนส 
นารี Nari ดอกลิล ี เกาหลีใต 
วิภา Wipha ชื่อผูหญิง ไทย 
ฟรานซิสโก Francisco ชื่อผูชายชาวชามอรโร (ชนพื้นเมืองของเกาะกวมและหมูเกาะนอรเทิรน    

มาเรียนาของสหรัฐอเมริกา) 
สหรัฐอเมริกา 

เลกีมา Lekima ชื่อไมตนชนิดหนึ่ง มีชื่อวทิยาศาสตรวา Pouteria lucuma อยูในวงศละมุด เวียดนาม 
กรอซา Krosa นกกระสา กัมพูชา 
ไปลู Bailu กวางขาวซ่ึงสื่อถึงความเปนสิรมิงคลในภาษาจีน จีน 
โพดุล Podul ตนหลิว (ตนไมที่พบทั้งในเมืองและในชนบทของเกาหลี) เกาหลีเหนือ 
เหลงเหลง Lingling ชื่อเลนสําหรับหญิงสาว ฮองกง (จีน) 
คาจิก ิ Kajiki ชื่อปลาทะเลที่เกล็ดจะเปลี่ยนสีเมื่อพนน้ํา, กลุมดาวปลากระโทงแทง ญ่ีปุน 
ฟาใส Faxai ชื่อผูหญิง ลาว 
เผยผา Peipah ปลาตกเบ็ดชนดิหน่ึง นิยมเลี้ยงในมาเกา (ไมใชชนิดท่ีอยูในทะเลลึก) มาเกา (จีน) 
ตาปะฮ Tapah ปลาเคา (Wallago) เปนปลาน้ําจืดชนิดหน่ึง อยูในวงศปลาเนื้อออน มาเลเซีย 
มิแทก Mitag ชื่อผูหญิงในภาษายาป (ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะยาปในไมโครนีเซีย),

ดวงตาของฉัน 
ไมโครนีเซีย 

ฮากีบิส Hagibis ความเร็ว, ความวองไว ฟลิปปนส 
นอกูรี Neoguri ทานูกิ (สัตวชนิดหน่ึงในวงศสุนขั มีลักษณะคลายแร็กคูน) เกาหลีใต 
รามสูร Rammasun ชื่อยักษในเทพนิยายไทย ไทย 
แมตโม Matmo ฝนท่ีตกหนกั, ฝนหาใหญ เปนคําในภาษาชามอรโร (ภาษาพื้นเมืองของ

เกาะกวมและหมูเกาะนอรเทิรนมาเรียนา) 
สหรัฐอเมริกา 

หะล็อง Halong ชื่ออาวที่สวยงามแหงหนึ่งในเวียดนาม เวียดนาม 
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  รายชื่อ ความหมาย และท่ีมาของพายุหมนุเขตรอน (ชุดที่ 3) 

 

ชื่อพาย ุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

นากรี Nakri ดอกราตร ี กัมพูชา 
เฟงเฉิน Fengshen ชื่อเทพเจาแหงลม จีน 
คัลแมก ี Kalmaegi นกนางนวล (สัญลักษณแหงทองทะเล) เกาหลีเหนือ 
ฟงวอง Fung-wong ชื่อยอดเขา แปลวา "นกฟนิกซ" ฮองกง (จีน) 
คัมมูร ิ Kammuri มงกุฎ, กลุมดาวมงกุฎเหนือ ญ่ีปุน 
ฟานทอง Phantone เกงสทีอง (สัตว) ลาว 
หวองฟง Vongfong ตัวตอ (แมลง) มาเกา (จีน) 
นูร ี Nuri นกแกวชนิดหนึง่ หัวสีน้ําเงิน มาเลเซีย 
ซินลาก ู Sinlaku ชื่อเทพธิดาในนยิายของชาวเกาะคอสไรในไมโครนีเซีย ไมโครนีเซีย 
ฮากูปต Hagupit การเฆีย่น, การตี ฟลิปปนส 
ชังม ี Jangmi ดอกกุหลาบ เกาหลีใต 
เมขลา Mekkhala ชื่อเทพธิดาประจําสมุทรในเทพนิยายไทย ไทย 
ฮีโกส Higos มะเดื่อ เปนคําในภาษาชามอรโร (ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะกวมและ 

หมูเกาะนอรเทิรนมาเรยีนาของสหรัฐอเมริกา) 
สหรัฐอเมริกา 

บาหวี ่ Bavi ชื่อทิวเขาในภาคเหนือของเวียดนาม เวียดนาม 
ไมสัก Maysak ไมสัก กัมพูชา 
ไหเฉิน Haishen ชื่อเทพเจาแหงทองทะเล จีน 
โนอึล Noul แสงเรือง, ทองฟาสีแดง (ในเวลาพระอาทิตยขึ้นหรือพระอาทิตยตก) เกาหลีเหนือ 
ดอลฟน Dolphin โลมาขาวท่ีอาศยัอยูในนานน้ําฮองกงและเปนสัญลักษณนําโชคของ

ฮองกง 
ฮองกง (จีน) 

คูจิระ Kujira วาฬ, กลุมดาวซีตัส ญ่ีปุน 
จันหอม Chan-hom จันทนหอม (ช่ือไมหอมชนิดหนึง่) ลาว 
หลิ่นฟา Linfa ดอกบัว (สัญลักษณหน่ึงของมาเกา) มาเกา (จีน) 
นังกา Nangka ขนุน มาเลเซีย 
เซาเดโลร Soudelor ตําแหนงผูปกครองเกาะโปนเปในสมัยโบราณ ไมโครนีเซีย 
โมลาเบ Molave ไมเนื้อแข็งชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Vitex parviflora นิยมใชทํา

เครื่องเรือน 
ฟลิปปนส 

โคนี Goni หงส, หงสทันดรา (Cygnus columbianus) เกาหลีใต 
อัสน ี Atsani สายฟา ไทย 
เอตาว Etau แนวพายุฝน เปนคําในภาษาปาเลา (ภาษาพื้นเมืองของหมูเกาะปาเลา) สหรัฐอเมริกา 
หวามกอ Vamco ชื่อแมน้ําสายหน่ึงในภาคใตของเวียดนาม เวียดนาม 
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รายช่ือ ความหมาย และท่ีมาของพายุหมนุเขตรอน (ชุดที่ 4) 

 

ชื่อพาย ุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

กรอวาญ Krovanh กระวาน (ช่ือพรรณไมชนดิหนึง่ ผลมีกลิ่นหอมฉุน ใชปรุงอาหารและทํายา) กัมพูชา 
ตูเจวียน Dujuan กุหลาบพันป (Rhododendron) จีน 
มูจีแก Mujigae รุง เกาหลีเหนือ 
ฉอยหวั่น Choi-wan เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม ฮองกง (จีน) 
คปป ุ Koppu ถวย, กลุมดาวถวย ญ่ีปุน 
จําป Champi ดอกลั่นทมแดง ลาว 
ยีนฟา In-fa ดอกไมไฟ มาเกา (จีน) 
เมอโลร Melor ดอกมะล ิ มาเลเซีย 
เนพารตัก Nepartak นักรบผูมีชื่อเสียงชาวเกาะคอสไรในไมโครนีเซยี ไมโครนีเซีย 
ลูปต Lupit โหดราย, ความโหดรายทารุณ ฟลิปปนส 
มีรีแน Mirinae ทางชางเผือก เกาหลีใต 
นิดา Nida ชื่อผูหญิง ไทย 
โอไมส Omais เตร็ดเตร, เคล่ือนที่ไปรอบ ๆ, เทียวไปเทียวมา เปนคําในภาษาปาเลา 

(ภาษาพื้นเมืองของหมูเกาะปาเลา) 
สหรัฐอเมริกา 

โกนเซิน Conson ชื่อสถานที่สําคญัทางประวัติศาสตร ตั้งอยูทางภาคใตของเวียดนาม เวียดนาม 
จันท ู Chanthu ดอกซอนกล่ิน กัมพูชา 
เต้ียนหมู Dianmu เจาแมสายฟา จีน 
มินดุลเล Mindulle แดนดิไลออน (ดอกไมเลก็ ๆ สเีหลือง บานในฤดูใบไมผลิ) สื่อถึงจติใจที่

ออนโยนและบริสุทธิ์ของสาวเกาหล ี
เกาหลีเหนือ 

ไลออ
นร็อก 

Lionrock ชื่อหินบนเขาแหงหนึง่ในฮองกง รูปรางคลายสงิโตหมอบ ฮองกง (จีน) 

คมปาซุ Kompasu วงเวยีน, กลุมดาววงเวียน ญ่ีปุน 
น้ําเทิน Namtheun ชื่อแมน้ําสายหนึ่ง เปนลําน้ําสาขาของแมน้ําโขง ลาว 
หมาเหลา Malou หินโมรา มาเกา (จีน) 
เมอรันต ี Meranti ชื่อไมตนในสกุลพะยอม เปนไมเน้ือออน นิยมใชในการกอสราง มาเลเซีย 
ราอี Rai เหรียญขนาดใหญทําจากหินปูน ชาวเกาะยาปเคยใชเหรียญเหลานี้เปน

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
ไมโครนีเซีย 

มาลากัส Malakas แข็งแกรง, เต็มไปดวยพลัง ฟลิปปนส 
เมกี Megi ปลาดุก, ปลาดุกอามูร (Parasilurus asotus) เกาหลีใต 
ชบา Chaba ชื่อดอกไม; ชื่อผูหญิง ไทย 
อาเอเร Aere ลมพายุ เปนคําในภาษามารแชลล (ภาษาพื้นเมืองของหมูเกาะมารแชลล) สหรัฐอเมริกา 
ซงดา Songda แมน้ําดํา (ช่ือแมน้ําในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม เปนลําน้ํา

สาขาของแมน้ําแดง) 
เวียดนาม 
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 รายชื่อ ความหมาย และท่ีมาของพายุหมนุเขตรอน (ชุดที่ 5)  
 

ชื่อพาย ุ ความหมาย ที่มา 
(ประเทศ/ดินแดน) อักษรไทย อักษรโรมัน 

ซาเระกา Sarika สาลิกา (ชื่อนกชนิดหนึ่ง มีเสียงไพเราะ) กัมพูชา 
ไหหมา Haima มานํ้า จีน 
เมอารี Meari เสียงสะทอน (หมายถึง ทันททีี่เกิดพายุไตฝุน คําประกาศแจงของ

คณะกรรมการไตฝุนก็จะสะทอนกองไปสูประเทศสมาชิก) 
เกาหลีเหนือ 

หมาออน Ma-on ชื่อยอดเขา แปลวา "อานมา" ฮองกง (จีน) 
โทกาเงะ Tokage สัตวเลื้อยคลานจําพวกจิ้งจก ตุกแก, กลุมดาวกิ้งกา ญ่ีปุน 
นกเต็น Nock-ten นกกระเต็น ลาว 
หมุยฟา Muifa ดอกบวย มาเกา (จีน) 
เมอรบก Merbok นกเขาชวา มาเลเซีย 
นันมาดอล Nanmadol โบราณสถานทีม่ีชื่อเสียงบนเกาะโปนเป ไดชื่อวาเปน "เวนิสแหงแปซิฟก" ไมโครนีเซีย 
ตาลัส Talas ความแหลม, ความคม ฟลิปปนส 
โนร ู Noru กวางโรไซบีเรีย (Capreolus pygargus) เกาหลีใต 
กุหลาบ Kulap ชื่อดอกไม ไทย 
โรคี Roke ชื่อผูชายชาวชามอรโร (ชนพื้นเมืองของเกาะกวมและหมูเกาะนอรเทิรน 

มาเรียนาของสหรัฐอเมรกิา) 
สหรัฐอเมริกา 

เซินกา Sonca นกจาบฝนเสียงสวรรค (Alauda gulgula) เวียดนาม 
เนสาท Nesat การจับปลา, คนจับปลา กัมพูชา 
ไหถาง Haitang พืชชนิดหนึ่งในวงศกุหลาบ ออกผลคลายแอปเปลขนาดเล็ก จีน 
นัลแก Nalgae ปก (หมายถึงการโบยบิน เคล่ือนที่ เคล่ือนไหวอยางมีอิสระ) เกาหลีเหนือ 
บันยัน Banyan ตนไทร พบทั่วไปทางตอนใตของจีน ฮองกง (จีน) 
ฮาโตะ Hato นกพิราบ, นกเขา, กลุมดาวนกเขา ญ่ีปุน 
ปาขา Pakhar ปลาขา (โลมาอิรวดีที่อาศัยอยูในแมน้ําโขงตอนลาง) ลาว 
ซานหวู Sanvu ปะการัง มาเกา (จีน) 
มาวาร Mawar ดอกกุหลาบ มาเลเซีย 
กูโชล Guchol ขมิ้นชัน เปนคําในภาษายาป (ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะยาปในไมโครนีเซีย) ไมโครนีเซีย 
ตาลิม Talim แหลมคม, ดานคมของใบมีด ฟลิปปนส 
ทกซูร ี Doksuri นกอินทร ี เกาหลีใต 
ขนุน Khanun ชื่อผลไม ไทย 
แลง Lan ลมพายุ, ไตฝุน เปนคําในภาษามารแชลล (ภาษาพื้นเมืองของหมูเกาะ

มารแชลล) 
สหรัฐอเมริกา 

เซาลา Saola วัวปาชนิดหนึง่ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pseudoryx nghetinhensis เพิ่ง
ไดรับการคนพบในจังหวัดหาติญ๋ 

เวียดนาม 

  

ที่มา : ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  ตามพระราชบัณฑิตยสถาน ลว.  
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การรายงานสภาพฝน 
   

 � กรณีปกติ 
    - เจาหนาที่ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม จะเฝา
ติดตามเรดารตรวจฝนตลอดเวลา หากไมพบกลุมฝนที่จะสงผล
กระทบตอกรุงเทพมหานคร จะรายงานทุกตนชั่วโมง 

- ตรวจสอบภาพถายดาวเทียมและการคาดการณฝน
จาก Website ตางประเทศ 

- ตรวจสอบการคาดการณฝนจากระบบตรวจวัด
สภาพอากาศหากระบบฯ แจงเตือนจะแจงใหภาคสนามทราบ
ทันที 

- แจงขาวสารท่ีเปนประโยชนตอภาคสนามเชน เหตุ
เพลิงไหม เหตุการณชุมนุม เปนตน 
 

 � กรณีพบกลุมฝน 
- รายงาน ขนาด ทิศทาง ความเร็วในการเคลื่อนตัวของกลุมฝน 
- หากเปนฝนกอตัวจากตางจังหวัดจะรายงานระยะหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาท่ีคาดวาจะเขาถึง

กรุงเทพมหานคร ทิศทางจะเขาพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่สํานักงานเขตใดบางเปนกลุมฝนชนิดใด 
- ตรวจสอบกลุมฝนจากเรดารกรมอุตุนิยมวิทยา และโครงการฝนหลวงเพ่ือใหทราบขนาดของกลุมฝน�ทิศ

ทางการเคลื่อนตัวที่แนนอน 
- รายงาน ปริมาณฝนที่ตก สํานักงานเขตท่ีฝนตก 
- รา�งานใหภาคสนามทราบสถานการณทุก 15 นาท ี

 
 � กรณีเกิดพาย ุ

- หากมีพายุจะเคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทย ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมจะเฝาระวังและติดตาม ขนาด
ความรุนแรง ความเร็วในการเคลื่อนตัว แนวโนมการเคลื่อนตัววาจะเขาพื้นที่สวนใดและจะมีผลกระทบตอ
กรุงเทพมหานครหรือไม ตลอดจนประสานกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิดจนกวาพายุจะสลายตัว 

- รายงานผูบริหาร ภาคสนาม ทุกชั่วโมง 
 
 � กรณีน้ําเหนือและน้ําทะเลหนุนสูง 

- รายงานปริมาณนํ้าผานทายเข่ือนเจาพระยาและเขื่อนพระราม 6 
- รายงานปริมาณนํ้าแมน้ําเจาพระยาท่ี อ.บางไทร 
- รายงานปริมาณนํ้าผานคลองบางกอกนอย 
- รายงานการคาดการณระดับน้ําแมน้ําเจาพระยาของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือและกรมชลประทาน 
- รายงานระดับและเวลาท่ีน้าํทะเลหนุนสูงในแตละวัน 
- กอนถึงเวลานํ้าทะเลหนุนสงูประมาณ 1 ช่ัวโมง จะรายงานระดับนํ้าในแมน้ําเจาพระยาท่ีตรวจวัดไดจริงที่

สถานีบางนา วัดไทร ปากคลองตลาด สังคโลก สามเสน บางซื่อ และบางเขนใหม ทุก 15 นาที 
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1. สถานีเครือขายของศูนยควบคุมระบบปองกันนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร 
 

1.1 สถานีเครือขายฝงตะวันออก จํานวน 51 แหง 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถาน ี เขต 
1. E00 ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
2. E01 ประตูระบายนํ้าคลองสองสายใต สายไหม 
3. E02 ประตูระบายนํ้าคลองพระยาสุเรนทร สายไหม 
4. E03 ประตูระบายนํ้าคลองสามวา คลองสามวา 
5. E04 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองบางบัว บางเขน 
6. E05 สถานีสูบน้ําคลองตาอูฐ หลักสี ่
7. E06 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองลําชะลา คันนายาว 
8. E07 ประตูระบายนํ้าคลองแสนแสบ ตอนถนนประชารวมใจ มีนบุรี 
9. E08 สถานีสูบน้ําคลองบางเขนใหม บางซื่อ 
10. E09 ประตูระบายนํ้าคลองบึงขวาง มีนบุรี 
11. E10 สถานีสูบน้ําคลองบางซ่ือ บางซื่อ 
12. E11 ประตูระบายนํ้าคลองแสนแสบ ตอนบางชัน สะพานสูง 
13. E12 ประตูระบายนํ้าคลองลาดพราว วังทองหลาง 
14. E13 สถานีสูบน้ําคลองสามเสน ดุสิต 
15. E14 สถานีสูบน้ําคลองเจาคุณสิงห วังทองหลาง 
16. E15 สถานีสูบน้ําเทเวศร พระนคร 
17. E16 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองสามเสนตอนอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ราชเทวี 
18. E17 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองเแสนแสบตอนสํานักงานเขตบางกะป บางกะป 
19. E18 สถานีสูบน้ําคลองสามเสนตอนคลองแสนแสบ หวยขวาง 
20. E19 สถานีสูบน้ําคลองแสนแสบตอนคลองตัน วัฒนา 
21. E20 สถานีสูบน้ํากรุงเกษม บางรัก 
22. E21 ประตูระบายนํ้าคลองประเวศบุรีรมยตอนลาดกระบัง ลาดกระบัง 
23. E22 ประตูระบายนํ้าคลองประเวศบุรีรมยตอนวัดกระทุมเสือปลา ประเวศ 
24. E23 สถานีสูบน้ําคลองสาทร สาทร 
25. E24 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองประเวศบุรีรมยตอนวัดขจรศิร ิ สวนหลวง 
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สถานีเครือขายฝงตะวันออก จํานวน 51 แหง (ตอ) 

 
 
 
 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถาน ี เขต 
26. E25 สถานีสูบน้ําพระราม 4 คลองเตย 
27. E26 สถานีสูบน้ําพระโขนง คลองเตย 
28. E27 สถานีสูบน้ําคลองเตย คลองเตย 
29. E28 สถานีสูบน้ําคลองเจ็ก พระโขนง 
30. E29 สถานีสูบน้ําคลองวัดไทร บางคอแหลม 
31. E30 สถานีสูบน้ําคลองบางออ พระโขนง 
32. E31 สถานีสูบน้ําคลองบางนา บางนา 
33. E32 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองบางนาตอนถนนศรีนครินทร บางนา 

34. E33 สถานีสูบน้ําคลองสําโรง อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 

35. E34 สถานีสูบน้ําคลองแสนแสบตอนถนนสังฆสันติสุข หนองจอก 
36. E35 สถานีสูบน้ําชองนนทรี ยานนาวา 
37. E36 สถานีสูบน้ําคลองบางจาก พระโขนง 
38. E37 ประตูระบายนํ้าคลองดาน ยานนาวา 
39. E38 สถานีสูบน้ํารัชดา-วิภาวดี จตุจักร 
40. E39 สถานีสูบน้ําคลองอรชร ปทุมวัน 
41. E40 สถานีวัดน้ําฝนอุทยานเบญจสิริ คลองเตย 
42. E41 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองเกาตอนวัดศรีสุขสถาพร คลองสามวา 
43. E42 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองสิบสองตอนถนนประชาสําราญ หนองจอก 
44. E43 ประตูระบายนํ้าคลองสิบสาม หนองจอก 
45. E44 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองแสนแสบตอนวัดทรัพยสโมสรนิกรเกษม มีนบุรี 
46. E45 ประตูระบายนํ้าคลองหลวงแพง หนองจอก 
47. E46 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองบึงใหญตอนวัดทองสัมฤทธิ์ มีนบุรี 
48. E47 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองลําผักชีตอนโรงเรียนลําผักช ี หนองจอก 
49. E48 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองประเวศบุรีรมยตอนสํานักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง 
50. E49 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองประเวศบุรีรมยตอนถนนรวมพัฒนา ลาดกระบัง 
51. E50 สถานีสูบน้ําบึงหนองบอน ประเวศ 
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1.2 สถานีเครือขายฝงตะวันตก จํานวน 25 แหง 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถาน ี เขต 
1. W01 ประตูระบายนํ้าคลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 
2. W02 ประตูระบายนํ้าคลองบัวตอนทางรถไฟสายใต ตลิ่งชัน 
3. W03 สถานีสูบน้ําคลองชักพระ ตลิ่งชัน 
4. W04 สถานีสูบน้ําคลองมอญ บางกอกนอย 
5. W05 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองบางเชือกหนังตอนคลองราชมนตรี ภาษีเจริญ 
6. W06 สถานีสูบน้ําคลองบางกอกใหญ บางกอกใหญ 
7. W07 สถานีสูบน้ําคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ 
8. W08 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองภาษีเจริญตอนคลองราชมนตร ี บางแค 
9. W09 สถานีสูบน้ําคลองสําเหรตอนแมน้ําเจาพระยา ธนบุรี 
10. W10 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองสนามชัยตอนคลองบางขุนเทียน จอมทอง 
11. W11 สถานีสูบน้ําคลองดาวคะนอง ธนบุรี 
12. W12 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองทวีวัฒนาตอนคลองภาษีเจริญ หนองแขม 
13. W13 สถานีสูบน้ําคลองส่ีบาท จอมทอง 
14. W14 สถานีสูบน้ําคลองแจงรอน ราษฎรบูรณะ 
15. W15 ประตูระบายนํ้าคลองรางจากตอนถนนประชาอุทิศ ทุงคร ุ
16. W16 สถานีสูบน้ําคลองเลนเปน บางขุนเทียน 
17. W17 สถานีสูบน้ําคลองระหาญ บางขุนเทียน 
18. W18 สถานีสูบน้ําคลองพระยาราชมนตรี บางขุนเทียน 
19. W20 สถานีสูบน้ําคลองบางไสไก คลองสาน 
20. W21 ประตูระบายนํ้าคลองขุนศรีบุรีรักษตอนคลองมหาสวัสดิ์ ทวีวัฒนา 
21. W22 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองบางกอกใหญตอนคลองมอญ ภาษีเจริญ 
22. W23 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองทวีวัฒนาตอนคลองบางเชือกหนัง บางแค 
23. W24 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองภาษีเจริญตอนคลองมหาศร หนองแขม 
24. W25 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝนคลองบางบอนตอนคลองสะแกงาม บางบอน 
25. W26 สถานีสูบน้ําคลองสนามชัย บางขุนเทียน 

 
หมายเหต ุสถานีเครือขายติดตั้งเคร่ืองวัดปริมาณฝน ระดับน้ําภายใน ระดบัน้ําภายนอก ระดับการเปด-ปดประตรูะบายนํ้า 

การทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองมือวัดคุณภาพนํ้า และอัตราการไหลของนํ้า โดยขึ้นอยูกับสภาพพ้ืนที่ 
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2. สถานีระบบตรวจสภาพอากาศ  จํานวน 52 แหง 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถาน ี  ลําดับ รหัส ชื่อสถาน ี
1. WS01 สํานักงานเขตพระนคร  27. WS27 สํานักงานเขตสวนหลวง 
2. WS02 สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย  28. WS28 สํานักงานเขตบึงกุม 
3. WS03 สํานักงานเขตสัมพันธวงศ  29. WS29 สํานักงานเขตวัฒนา 
4. WS04 สํานักงานเขตบางรัก  30. WS30 สํานักงานเขตคลองเตย 
5. WS05 สํานักงานเขตสาทร  31. WS31 สํานักงานเขตพระโขนง 
6. WS06 สํานักงานเขตบางคอแหลม  32. WS32 สํานักงานเขตบางนา 
7. WS07 สํานักงานเขตยานนาวา  33. WS33 สํานักงานเขตธนบุร ี
8. WS08 สํานักงานเขตปทุมวัน  34. WS34 สํานักงานเขตคลองสาน 
9. WS09 สํานักงานเขตดุสิต  35. WS35 สํานักงานเขตบางกอกนอย 
10. WS10 สํานักงานเขตบางซ่ือ  36. WS36 สํานักงานเขตบางกอกใหญ 
11. WS11 สํานักงานเขตพญาไท  37. WS37 สํานักงานเขตบางพลัด 
12. WS12 สํานักงานเขตจตุจักร  38. WS38 สํานักงานเขตตล่ิงชัน 
13. WS13 สํานักงานเขตหลักสี ่  39. WS39 สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
14. WS14 สํานักงานเขตดอนเมือง  40. WS40 สํานักงานเขตจอมทอง 
15. WS15 สํานักงานเขตสายไหม  41. WS41 สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 
16. WS16 สํานักงานเขตบางเขน  42. WS42 สํานักงานเขตทุงครุ 
17. WS17 สํานักงานเขตหวยขวาง  43. WS43 สํานักงานเขตทวีวัฒนา 
18. WS18 สํานักงานเขตวังทองหลาง  44. WS44 สํานักงานเขตบางแค 
19. WS19 สํานักงานเขตราชเทวี  45. WS45 สํานักงานเขตบางบอน 
20. WS20 สํานักงานเขตลาดพราว  46. WS46 สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
21. WS21 สํานักงานเขตคลองสามวา  47. WS47 สํานักงานเขตหนองแขม 
22. WS22 สํานักงานเขตมีนบุรี  48. WS48 สํานักงานเขตบางกะป 
23. WS23 สํานักงานเขตหนองจอก  49. WS49 สํานักงานเขตคันนายาว 
24. WS24 สํานักงานเขตลาดกระบัง  50. WS50 ศูนยปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 
25. WS25 สํานักงานเขตสะพานสูง  51. WS51 ศูนยปองกันนํ้าทวมธนบุร ีเขตภาษีเจริญ 
26. WS26 สํานักงานเขตประเวศ  52. WS52 สถานีสูบนํ้าพระโขนง เขตคลองเตย 
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3. สถานีระบบตรวจวัดปริมาณฝนจากสํานักงานเขต  จํานวน 53 แหง 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถาน ี  ลําดับ รหัส ชื่อสถาน ี
1. D01 สํานักงานเขตพระนคร  28. D28 สํานักงานเขตบึงกุม 
2. D02 สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย  29. D29 สํานักงานเขตวัฒนา 
3. D03 สํานักงานเขตสัมพันธวงศ  30. D30 สํานักงานเขตคลองเตย 
4. D04 สํานักงานเขตบางรัก  31. D31 สํานักงานเขตพระโขนง 
5. D05 สํานักงานเขตสาทร  32. D32 สํานักงานเขตบางนา 
6. D06 สํานักงานเขตบางคอแหลม  33. D33 สํานักงานเขตธนบุร ี
7. D07 สํานักงานเขตยานนาวา  34. D34 สํานักงานเขตคลองสาน 
8. D08 สํานักงานเขตปทุมวัน  35. D35 สํานักงานเขตบางกอกนอย 
9. D09 สํานักงานเขตดุสิต  36. D36 สํานักงานเขตบางกอกใหญ 
10. D10 สํานักงานเขตบางซ่ือ  37. D37 สํานักงานเขตบางพลัด 
11. D11 สํานักงานเขตพญาไท  38. D38 สํานักงานเขตตล่ิงชัน 
12. D12 สํานักงานเขตจตุจักร  39. D39 สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
13. D13 สํานักงานเขตหลักสี ่  40. D40 สํานักงานเขตจอมทอง 
14. D14 สํานักงานเขตดอนเมือง  41. D41 สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 
15. D15 สํานักงานเขตสายไหม  42. D42 สํานักงานเขตทุงครุ 
16. D16 สํานักงานเขตบางเขน  43. D43 สํานักงานเขตทวีวัฒนา 
17. D17 สํานักงานเขตหวยขวาง  44. D44 สํานักงานเขตบางแค 
18. D18 สํานักงานเขตวังทองหลาง  45. D45 สํานักงานเขตบางบอน 
19. D19 สํานักงานเขตราชเทวี  46. D46 สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
20. D20 สํานักงานเขตลาดพราว  47. D47 สํานักงานเขตหนองแขม 
21. D21 สํานักงานเขตคลองสามวา  48. D48 ศูนยปองกันนํ้าทวมธนบุรีเขตภาษีเจริญ 
22. D22 สํานักงานเขตมีนบุรี  49. D49 ศูนยราชการแจงวัฒนะ เขตหลักสี ่
23. D23 สํานักงานเขตหนองจอก  50. D50 ซอยแอนเน็กซ เขตสายไหม 
24. D24 สํานักงานเขตลาดกระบัง  51. D51 ถนนเทศบาลสงเคราะห เขตจตุจักร 
25. D25 สํานักงานเขตสะพานสูง  52. D52 บึงมักกะสัน เขตราชเทวี 
26. D26 สํานักงานเขตประเวศ  

 
53 D53 สถานีสูบนํ้าคลองบางจาก เขตบางแค 

27. D27 สํานักงานเขตสวนหลวง  
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4. สถานีระบบเฝาระวังน้ําทวมถนนและอุโมงคทางลอด จํานวน 109 แหง 

- ถนน 101 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  

ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต
1. FL01 ถนนรัชดาภิเษก ชวงแยกลาดพราว จตุจักร
2. FL02 ถนนกําแพงเพชร 3 จตจุักร
3. FL03 ถนนจันทน สาทร
4. FL04 ถนนเซนตหลุยส 3 สาทร
5. FL05 ถนนสาธปุระดิษฐ สาทร
6. FL06 ถนนนวมินทร ชวงสันติอโศก บึงกุม
7. FL07 ถนนพหลโยธนิ ชวงหนาสนามเปา พญาไท
8. FL08 ถนนพหลโยธนิ ชวงสะพานควาย พญาไท
9. FL09 ถนนพหลโยธนิ ชวงแยกเกษตร จตจุักร
10. FL10 ซอยแจงวฒันะ 14 หลักส่ี
11. FL11 ถนนสุขุมวทิ ชวงซอยสุขุมวทิ 62 พระโขนง
12. FL12 ถนนพระรามที ่1 ชวงสนามกฬีาแหงชาติ ปทุมวนั
13. FL13 ถนนพระรามที ่6 ชวงลงทางดวน พญาไท
14. FL14 ถนนพษิณุโลก ชวงสนามมานางเล้ิง ดุสิต
15. FL15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ชวงสถานทูตญี่ปุน หวยขวาง
16. FL16 ถนนศรีนครินทร ชวงซีคอนสแควร ประเวศ
17. FL17 ถนนรัชดาภิเษก ชวงหนาโรบินสัน ดินแดง
18. FL18 ถนนลาดพราว ชวงตัดถนนประดิษฐมนูธรรม วงัทองหลาง
19. FL19 ถนนเจริญกรุง ชวงวดัราชสิงขร บางคอแหลม
20. FL20 ถนนพระรามที ่3 ชวงตลาดฮองกง-ปนัง คลองเตย
21. FL21 ถนนเทศบาลสงเคราะห ชวงตลาดประชานิเวศน จตุจักร
22. FL22 ถนนลาดพราว ชวงซอยลาดพราว 89 วงัทองหลาง
23. FL23 ถนนพหลโยธนิ หนากรมการขนสงทางบก จตุจักร
24. FL24 ถนนงามวงศวาน ชวงแยกเกษตร จตจุักร
25. FL25 ถนนศรีอยุธยา ชวงหนาโรงพยาบาลเดชา ราชเทวี
26. FL26 ถนนเพชรบุรี ชวงแยกนานา ราชเทวี
27. FL27 ถนนเพชรบุรี ชวงหนาเมโทร ราชเทวี
28. FL28 ถนนพญาไท ชวงกรมปศุสัตว ราชเทวี
29. FL29 ถนนพระรามที ่6 ชวงตลาดประแจจีน ราชเทวี
30. FL30 ถนนราชวถิี ชวงสวนสันติภาพ ราชเทวี
31. FL31 ถนนศรีอยุธยา ชวงโรงเรียนสันติราษฏรวทิยาลัย ราชเทวี
32. FL32 ถนนนิคมมกักะสัน แยกราชปรารภ ราชเทวี
33. FL33 ถนนบรรทัดทอง ชวงถนนเพชรบุรี ราชเทวี
34. FL34 ถนนพญาไท ชวงมาบุญครอง ปทุมวนั
35. FL35 ถนนพระรามที ่1 ชวงวดัปทุมวนาราม ปทุมวนั
36. FL36 ถนนพระรามที ่4 แยกมหานคร ปทุมวนั
37. FL37 ถนนราชดําริ หนาโรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวนั
38. FL38 ถนนประชาสงเคราะห  ชวงตลาดหวยขวาง ดินแดง
39. FL39 ถนนดินแดง  ชวงซอยสุทธพิร 2 ดินแดง
40. FL40 ถนนรัชดาภิเษก ชวงโรงแรมเจาพระยาปารค ดินแดง
41. FL41 ถนนสวนพลู ชวงตลาดสวนพลู สาทร
42. FL42 ถนนประชาราษฏร แยกเตาปูน บางซ่ือ
43. FL43 ถนนสามเสน ชวงโรงเรียนโยธนิบูรณะ ดุสิต
44. FL44 ถนนศรีอยุธยา ลานพระบรมรูปทรงมา ดุสิต
45. FL45 ถนนราชสีมา แยกอูทองนอก ดุสิต
46. FL46 ถนนนครชัยศรี  ชวงหนากรมสรรพสามิต ดุสิต
47. FL47 ถนนราชวถิี เชิงสะพานกรุงธน ดุสิต
48. FL48 ถนนสนามไชย  ชวงถนนเศรษฐการ พระนคร
49. FL49 ถนนหลานหลวง หนาธนาคารกรุงไทย ปอมปราบศัตรูพาย
50. FL50 ถนนวสุิทธิ์กษตัริย  หนาวดัอนิทรวหิาร พระนคร
51. FL51 ถนนพฒันาการ ชวงแยกศรีนครินทร สวนหลวง

ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต
52. FL52 ถนนสุรวงศ ชวงทางดวน บางรัก
53. FL53 ถนนสีลม ชวงถนนคอนแวนต บางรัก
54. FL54 ถนนเจริญกรุง แยกแปลงนาม สัมพนัธวงศ
55. FL55 ถนนเยาวราช ชวงแยกราชวงศ สัมพนัธวงศ
56. FL56 ถนนหลวง ชวงวดัเทพศิรินทราวาส ปอมปราบศัตรูพาย
57. FL57 ถนนงามวงควาน แยกพงษเพชร หลักส่ี
58. FL58 ถนนแจงวฒันะ หนา กสท. หลักส่ี
59. FL59 ถนนสุทธสิารวนิิจฉัย ซอย 19 พญาไท
60. FL60 ถนนสุขุมวทิ ชวงกรมอตุุนิยมวทิยา บางนา
61. FL61 ซอยสุขุมวทิ 39 วฒันา
62. FL62 ถนนเพชรเกษม แยกวงแหวน บางแค
63. FL63 ถนนเพชรเกษม ชวงซอยวดัมวง บางแค
64. FL64 ถนนลาดหญา ชวงวงเวยีนใหญ คลองสาน
65. FL65 ถนนจอมทอง ชวงแยกจอมทอง จอมทอง
66. FL66 ถนนเอกชัย ชวงหางคารฟู บางบอน
67. FL67 ถนนอสิรภาพ ชวงตลาดพรานนก บางกอกนอย
68. FL68 ซอยเสนานิคม จตุจักร
69. FL69 ซอยสุขุมวทิ 22 (ดานถนนพระรามที ่4) คลองเตย
70. FL70 ซอยรามคําแหง 43/1 วงัทองหลาง
71. FL71 ซอยรามคําแหง 65 (ซอยมหาดไทย) วงัทองหลาง
72. FL72 ถนนแจงวฒันะ ชวงคลองประปา(ขาเขา) หนาโลตัส หลักส่ี
73. FL73 ถนนแจงวฒันะ ชวงคลองประปา(ขาออก) ตรงขามโลตัส หลักส่ี
74. FL74 ถนนงามวงศวาน ซอยชินเขต หลักส่ี
75. FL75 ถนนพหลโยธนิ ชวงซอยแอนแน็กซ สายไหม
76. FL76 ถนนพหลโยธนิ ชวงวงเวยีนบางเขน บางเขน
77. FL77 ถนนพหลโยธนิ ชวงสะพานใหม รพ.ภูมพิล บางเขน
78. FL78 ถนนพหลโยธนิ ชวงซอยสายลม พญาไท
79. FL79 ถนนประดิพทัธ ชวงสะพานควาย พญาไท
80. FL80 ถนนนครไชยศรี ชวงตลาดศรียาน ดุสิต
81. FL81 ถนนรัชดาภิเษก ชวงสถานฑูตจีน ดินแดง
82. FL82 ถนนประชาสุข ซ.53 ดินแดง
83. FL83 ถนนวภิาวดี(ขาออก) ชวงปมน้ํามนั ปตท. ดินแดง
84. FL84 ถนนดินแดง ชวงโรงเรียนพบิูลประชาสรรค ดินแดง
85. FL85 ถนนพหลโยธนิ ชวงหางบิก๊ซีสะพานควาย พญาไท
86. FL86 ถนนศรีอยุธยา ชวงโรงเรียนศรีอยุธยา ราชเทวี
87. FL87 ถนนอโศกมนตรี ชวงแยกชิโนไทย วฒันา
88. FL88 ถนนพระราม 3 ชวงทางรถไฟ คลองเตย
89. FL89 ถนนพระราม 4 ชวงกลวยน้ําไท คลองเตย
90. FL90 ถนนสุนทรโกษา แยก ณ ระนอง คลองเตย
91. FL91 ถนนนวมนิทร ชวงคลองบางเตย บึงกุม
92. FL92 ถนนพฒันาการ ชวงคลองบานปา สวนหลวง
93. FL93 ถนนลาดพราว ชวงแมค็โคร บางกะป
94. FL94 ถนนพฒันาการ ชวงธนาคารกรุงไทย (คลองลาว) สวนหลวง
95. FL95 ถนนศรีนครินทร ชวงกรีนสปอรต บางกะป
96. FL96 ถนนศรีนครินทร ชวงเสรีเซ็นเตอร ประเวศ
97. FL97 ถนนศรีนครินทร ชวงวดัศรีเอีย่ม บางนา
98. FL98 ถนนสุขุมวทิ ชวงแยกบางนา บางนา
99. FL99 ถนนฉิมพลี ซ.28 ตล่ิงชัน
100. FL100 ถนนบรมราชชนนี ชวงสายใต บางพลัด
101. FL101 ถนนบางบอน 1 บางบอน
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- อุโมงคทางลอด 8 แหง 
 

  
 
 
 
 

5. สถานีระบบเฝาระวังน้ําลนคลอง จํานวน 40 แหง 
 

ลําดบั รหัส ชื่อสถาน ี เขต 
1. BK01 คลองบางเขน ชวงถนนกรุงเทพ-นนท บางซื่อ 
2. BK02 คลองบางเขน ชวงถนนประชาชื่น จตุจักร 
3. BK03 คลองบางเขน ชวงถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ 
4. BS01 คลองบางซ่ือ ชวงถนนพระรามท่ี 5 บางซื่อ 
5. BS02 คลองบางซ่ือ ชวงถนนพหลโยธิน จตุจักร 
6. BS03 คลองบางซ่ือ ชวงถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 
7. BS04 คลองบางซ่ือ ชวงถนนรัชดาภิเษก (เจาพระยาปารค) ดินแดง 
8. KP01 คลองเปรมประชากร ชวงสถานีน้ําอุโมงคคลองเปรมประชากร บางซื่อ 
9. KP02 คลองเปรมประชากร ชวงวัดเทวสุนทร จตุจักร 
10. KP03 คลองเปรมประชากร ชวงสน.ดอนเมือง ดอนเมือง 
11. LP01 คลองลาดพราว ชวงถนนประดิษฐมนูธรรม วังทองหลาง 
12. LP02 คลองลาดพราว ชวงวัดลาดพราว ลาดพราว 
13. LP03 คลองลาดพราว ชวงซอยเสนานิคม ลาดพราว 
14. SA01 คลองสามเสน ชวงถนนพระรามท่ี 5 ดุสิต 
15. SA02 คลองสามเสน ชวงถนนพหลโยธิน พญาไท 
16. SA03 คลองสามเสน ชวงถนนดินแดง ราชเทวี 
17. SA04 คลองสามเสน ชวงถนนเอกมัย หวยขวาง 
18. SS01 คลองแสนแสบ ชวงคลองผดุงกรุงเกษม (โบเบ) ปอมปราบศัตรูพาย 
19. SS03 คลองแสนแสบ ชวงอโศก วัฒนา 
20. SS04 คลองแสนแสบ ชวงคลองตัน วัฒนา 
21. SS05 คลองแสนแสบ ชวงสถานีสูบน้ําคลองเจาคุณสิงห วังทองหลาง 
22. SS06 คลองแสนแสบ ชวงซอยเสรีไทย 24 บึงกุม 
23. PK01 แมน้ําเจาพระยา บริเวณปากคลองตลาด พระนคร 
24. MS01 คลองมหาสวัสด์ิ ตอนคลองสวนแดน 2 ตลิ่งชัน 
25. MS02 คลองมหาสวัสด์ิ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 ทวีวัฒนา 
26. BP01 คลองบางพรม ตอนคลองชักพระ ตลิ่งชัน 
27. BP02 คลองบางพรม ตอนถนนฉิมพลี ตลิ่งชัน 
28. BP03 คลองบางพรม ตอนถนนกาญจนาภิเษก ทวีวัฒนา 
29. BP04 คลองบางพรม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3 ทวีวัฒนา 
30. BC01 คลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก ทวีวัฒนา 
31. BC02 คลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 ทวีวัฒนา 
32. BW01 คลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ ภาษีเจริญ 
33. BW02 คลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1 บางแค 
34. BW04 คลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา หนองแขม 
35. PT01 คลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามท่ี 2 บางบอน 
36. BJ01 คลองบางจาก ตอนคลองบางหวา ภาษีเจริญ 
37. BJ02 คลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 บางแค 
38. PL01 คลองพิทยาลงกรณ ชวงโรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม บางขุนเทียน 
39. PU01 สถานตากอากาศบางปู   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
40. NK01 คลองนํ้าแกว ตอนถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง 

ลําดับ รหัส ชือ่สถานี เขต

6. TN06 อโุมงคทางลอดราบ 11 (ขาเขา) บางเขน

อโุมงคทางลอดราบ 11 (ขาออก)

7. TN07 อโุมงคทางลอดหวยขวาง (ขาเขา) หวยขวาง

อโุมงคทางลอดหวยขวาง (ขาออก)

8. TN08 อโุมงคทางลอดสุทธสิาร (ขาเขา) หวยขวาง

อโุมงคทางลอดสุทธสิาร (ขาออก)

ลําดับ รหัส ชือ่สถานี เขต

1. TN01 อโุมงคทางลอดทาพระ (ขาเขา) บางกอกใหญ

2. TN02 อโุมงคทางลอดบางพลัด (ขาเขา) บางพลัด

3. TN03 อโุมงคทางลอดดินแดง (ขาออก) ดนิแดง

4. TN04 อโุมงคทางลอดพระราม 9 (ขาเขา) หวยขวาง

อโุมงคทางลอดพระราม 9 (ขาออก)

5. TN05 อโุมงคกลับรถยนตถนนพฒันาการ (ขาเขา) สวนหลวง
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6. สถานีระบบตรวจวัดอัตราการไหลของนํ้า จํานวน 23 แหง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ลําดับ รหัส ชื่อสถานี 
1. FC01 จุดวัดแมน้ําเจาพระยา - สะพานพระราม 8 
2. FE01 ประตูระบายนํ้าคลองสองสายใต 
3. FE02 ประตูระบายนํ้าคลองลําหมอแตก 
4. FE03 ประตูระบายนํ้าคลองพระยาสุเรนทร 
5. FE04 ประตูระบายนํ้าคลองสี่ตะวันตก 
6. FE05 ประตูระบายนํ้าคลองสามตะวันตก 
7. FE06 ประตูระบายนํ้าคลองสองตะวันตก 
8. FE07 ประตูระบายนํ้าคลองสามวา 
9. FE08 ประตูระบายนํ้าคลองหน่ึง 
10. FE09 ประตูระบายนํ้าคลองแสนแสบ-มีนบุรี 
11. FE10 ประตูระบายนํ้าคลองบึงขวาง 
12. FE11 ประตูระบายนํ้าลาดกระบัง 
13. FE12 สถานีสูบนํ้าคลองบางเขนใหม 
14. FE13 สถานีสูบนํ้าคลองบางซื่อ 
15. FE14 สถานีสูบนํ้าคลองสามเสน 
16. FE19 จุดวัดคลองพระโขนงตอนวัดสะพาน 
17. FW01 ประตูระบายนํ้าคลองทวีวัฒนา 
18. FW02 ประตูระบายนํ้าคลองซอย 
19. FW03 ประตูระบายนํ้าคลองขุนศรีบุรีรักษ 
20. FW04 ประตูระบายนํ้าคลองควาย 
21. FW05 สถานีสูบนํ้าคลองพระยาราชมนตรี 
22. FW06 สถานีสูบนํ้าคลองขุนราชพินิจใจ 
23. FW07 จุดวัดคลองบางกอกนอย 
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นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร สํานักการระบายน้ํา 
นามเรียกขาน ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

ระบายนํ้า 1(หน่ึง) นายสมพงษ  เวียงแกว ผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า 
ระบายนํ้า 2(สอง) นายเฉลิมพล  โชตินุชิต รองผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า คนท่ี 1 
ระบายนํ้า 3(สาม) นายณรงค  เรืองศรี รองผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า คนท่ี 2 
ระบายนํ้า 4(สี่) นางสุทธิมล  เกษสมบูรณ รองผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า คนท่ี 3 
ระบายน้ํา 5(หา) นายวรวัฒน  หินซุย ผูอํานวยการกองระบบทอระบายนํ้า 
ระบายนํ้า 51(หา-หน่ึง) นายบุญยืน  คุณเจริญ หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า 1 
ระบายนํ้า 52(หา-สอง) นายวัชรพงศ  ขุมทอง หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า 2 
ระบายนํ้า 53(หา-สาม) นายเจษฎา  จันทรประภา หัวหนากลุมงานวิศวกรรมทอ 
ระบายน้ํา 6(หก) นางวาสนา  ศลิปเบ็ญจพร ผูอํานวยการกองระบบคลอง 
ระบายนํ้า 61(หก-หนึ่ง) นางเบญจวรรณ  นิลด ี หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาคลอง 1 
ระบายนํ้า 62(หก-สอง) นายไพศาล  ธรรมโชติ หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาคลอง 2 
ระบายนํ้า 63(หก-สาม) นายชาคริต  ตังคุปานันท หัวหนากลุมงานวิศวกรรมคลอง 
ระบายนํ้า 64(หก-สี่) นายไกรสรณ  มากเอี่ยม หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาแหลงรับน้ํา  
ระบายน้ํา 7(เจ็ด) นายชาติชาย  สกนธผดุงเขต ผูอํานวยการกองเครื่องจักรกล 
ระบายนํ้า 71(เจ็ด-หน่ึง) นายอาสา  สุขขัง หัวหนากลุมงานบริการเคร่ืองสูบน้ํา 1 
ระบายนํ้า 72(เจ็ด-สอง) นายไพโรจน  ฮุนสกุล หัวหนากลุมงานบริการเคร่ืองสูบน้ํา 2 
ระบายนํ้า 73(เจ็ด-สาม) นายธราพงษ  เพ็ชรคง หัวหนากลุมงานซอมและบํารุงรักษา 1 
ระบายนํ้า 74(เจ็ด-สี่) นายประชุม  ไกรจิตต หัวหนากลุมงานซอมและบํารุงรักษา 2 
ระบายน้ํา 8(แปด) นายสมศักดิ์  มีอุดมศักดิ ์ ผูอํานวยการกองระบบอาคารบังคบัน้ํา 
ระบายนํ้า 81(แปด-หนึ่ง) นายอุกฤษฎ  กล่ินสุคนธ หัวหนากลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 
ระบายนํ้า 82(แปด-สอง) นายเกรียงไกร  ภมรพล หัวหนากลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2 
ระบายนํ้า 83(แปด-สาม) นายณทศพล  จันทรลอย หัวหนากลุมงานวิศวกรรม 
ระบายน้ํา 10(สิบ) นายศิริชัย  จงตระกูล ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก 
ระบายนํ้า 10-1(สิบ-หน่ึง) นายวิษณุ  เจริญ หัวหนากลุมงานบริหารโครงการ 
ระบายนํ้า 10-2(สิบ-สอง) นายสัญญลักษณ  กองกิจการ หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 1 
ระบายนํ้า 10-3(สิบ-สาม) นายศักด์ิชัย  เสนทับพระ หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 2 
ระบายนํ้า 10-4(สิบ-ส่ี) นายปวินทสรรค กัลยาณพันธ หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 3 
ระบายน้ํา 15(สิบ-หา) นายเคน  แกวศรีโท เลขานุการสาํนักการระบายนํ้า 
ระบายน้ํา 16(สิบ-หก) นายอริยะ  เมฆะกูล ผูอํานวยการกองสารสนเทศระบายนํ้า 
ระบายนํ้า 16-1(สิบ-หก-หน่ึง) นายสรรเสริญ  เรืองฤทธ์ิ หัวหนากลุมงานควบคุมระบบปองกันน้ําทวม 
ระบายนํ้า 16-2(สิบ-หก-สอง) นางสาวปาริชาต  เปลี่ยนเปรม หัวหนากลุมงานสารสนเทศ 
ระบายน้ํา 17(สิบ-เจ็ด) นายสุราษฎร  เจริญชัยสกุล ผูอํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา 
ระบายนํ้า 17-1(สิบ-เจ็ด-หน่ึง) นายเกรียงไกร  ศิวศิริยางกูร หัวหนากลุมงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง) 
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หมายเลขโทรศัพทประสานงานผูเกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมของกรุงเทพมหานคร 
 

หนวยงาน โทรศัพท (ท่ีทาํงาน) โทรศัพท (มือถือ) โทรสาร (FAX) 
สํานักการระบายนํ้า    

ศูนยปองกันน้ําทวมสนน. (ศูนยวิทยุสื่อสาร) 02 246 0317-9 085 058 4760 02 246 0320 
 02 245 6263-4, 7  02 248 8012 
      02 248 5115    

ศูนยปฏิบัติการปองกันน้ําทวมฝงธนบุรี 02 457 7028   
สถานีเรดารหนองจอก 02 548 2268   
สถานีเรดารหนองแขม 02 487 3238   
ศูนยปฏิบัติการปองกันน้ําทวมหนองบอน 02 333 6236-59   
ผูอํานวยการสํานักการระบายนํ้า    
นายสมพงษ  เวียงแกว 
รองผูอํานวยการสาํนักการระบายนํ้า 

02 246 0307 089 920 4076 02 246 0270 

  นายเฉลิมพล  โชตินุชิต 02 247 2200 086 029 2939 02 246 0275 
  นายณรงค  เรืองศร ี 02 246 0309 081 824 7344 02 245 4420 
  นางสุทธิมล  เกษสมบูรณ 02 246 0308 081 819 4982 02 245 2154 
เลขานุการสาํนักการระบายนํ้า    
  นายเคน  แกวศรีโท 02 245 2168 081 512 7673  
ผูอํานวยการกองสารสนเทศระบายนํ้า    
  นายอริยะ  เมฆะกูล 02 246 0276 084 151 5445  02 246 0320 

กลุมงานควบคุมระบบปองกันน้ําทวม    
        นายสรรเสริญ  เรืองฤทธิ์ 02 246 0317-9 081 258 1960 02 246 0320 

กลุมงานสารสนเทศ    
       นางสาวปาริชาต  เปล่ียนเปรม 02 246 0279 089 994 8229 02 246 0320 
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก    
  นายศิรชิัย  จงตระกูล 02 246 0277 081 827 2165 02 246 0277 

กลุมงานบริหารโครงการ    
        นายวิษณุ  เจริญ 02 245 4476 081 614 8192 02 245 4476 

กลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 1    
         นายสญัญลักษณ  กองกิจการ 02 246 0314 086 789 0911 02 246 0314 

กลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 2    
         นายศักดิ์ชัย  เสนทับพระ 02 246 0273 084 700 1705 02 246 0273 

กลุมงานพัฒนาระบบระบายนํ้า 3    
          นายปวินทสรรค  กัลยาณพันธ 02 246 0315 086 383 3578 02 246 0315 
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หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน) โทรศัพท (มือถือ) โทรสาร (FAX) 
ผูอํานวยการกองระบบอาคารบังคบัน้ํา    
  นายสมศักดิ ์ มีอุดมศักดิ์ 02 245 7550 081 838 1126  02 245 0015 

กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1    
       นายอุกฤษฎ  กล่ินสุคนธ์ิ 02 245 7120 083 548 7226 02 245 0015 

กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2    
       นายเกรียงไกร  ภมรพล 02 457 4078-9  085 099 7380 02 457 4079 

กลุมงานวิศวกรรม    
       นายณทศพล  จันทรลอย 02 245 9007 086 300 0624 02 245 0015 
ผูอํานวยการกองระบบทอระบายนํ้า    
  นายวรวัฒน  หินซุย 02 246 0312 081 634 1088 02 245 0312 

กลุมงานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า 1    
       นายบุญยืน  คุณเจรญิ 02 246 8361-2 086 787 8400 02 246 0272 

กลุมงานบํารุงรักษาทอระบายนํ้า 2    
        นายวัชรพงศ  ขุมทอง 02 457 7187 094 785 1177 02 467 3130 

กลุมงานวิศวกรรมทอ    
       นายเจษฎา  จันทรประภา 02 247 9322  081 838 8831 02 247 9322 

ระบบซอม 1 
  นายกิตติชัย  สุขสํารวล 

 
02 579 2847 

 
081 339 5469 

 

ระบบซอม 2 
  นายบรรจง  ปนโต  

 
02 457 0563 089 219 3154 

 

ผูอํานวยการกองระบบคลอง    
  นางวาสนา  ศิลปเบ็ญจพร 02 246 7940 081 372 5107 02 246 7940 

กลุมงานวิศวกรรมคลอง    
       นายชาคริต  ตังคุปานันท 02 248 0193 086 177 5795 02 248 3053 

กลุมงานบํารุงรักษาคลอง 1    
        นางเบ็ญจวรรณ  นิลดี 02 245 4093 081 563 2604 02 245 4093 

กลุมงานบํารุงรักษาคลอง 2    
       นายไพศาล  ธรรมโชติ 02 457 8431-3 089 990 0737 02 457 8432 

กลุมงานบํารุงรักษาแหลงรับน้ํา    
       นายไกรสรณ  มากเอ่ียม 02 245 0437 086 885 0665 02 245 4093 
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หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน) โทรศัพท (มือถือ) โทรสาร (FAX) 
ผูอํานวยการกองเครื่องจักรกล    
  นายชาตชิาย  สกนธผดุงเขต 02 247 6010 081 890 7824 02 247 6018 

กลุมงานพัสดุ    
        นายสมพร  แดนสามสวน 02 247 6013 081 914 4589 02 643 4763 

กลุมงานบริการเครื่องสูบน้ํา 1    
       นายอาสา  สุขขัง 02 245 4633 081 820 4552 02 247 6015 

กลุมงานบริการเครื่องสูบน้ํา 2    
       นายไพโรจน  ฮุนสกุล 02 457 5781 089 897 3659 02 457 1081 

กลุมงานซอมและบํารุงรักษา 1    
       นายธราพงษ  เพ็ชรคง 02 247 6021 081 977 0134 02 457 1081 

กลุมงานซอมและบํารุงรักษา 2    
       นายประชุม  ไกรจิตต 02 457 5780 081 621 1528 02 457 1058 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา    
    นายสุราษฎร  เจริญชัยสกุล 02 246 0316 081 634 1090 02 246 0316 

กลุมงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง)    
         นายเกรียงไกร  ศิวะศิริยางกูร 02 248 5057 062 994 5356 02 246 0274 

โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร 
    นายนิกร  เตโพ 02290 0455 089 301 7709  

โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 
    นายปรีชา  ผดุงพัฒน 

02 626 2720 
02 629 2716 

 
089 067 5296  

กลุมงานปฏิบัติการ 2 (ชองนนทร)ี    
       นายชนินท  วิชยานนท 02 247 4474 081 813 8091 02 247 4474 

กลุมงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม)    
        นายปธาน  บรรจงปรุ 02 247 4474 081 912 9456 02 246 0274 
สํานักเทศกิจ    
     ศูนยสื่อสารกทม (ศูนยวิทยุอัมรินทร) 02465 7883  02472 1195 
ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ    
  พ.ต.อ.พิชัย  เกรียงวัฒนศิริ 02466 4187 081965 643 02465 5101 
สํานักการคลัง    
   กองโรงงานชางกล 02246 1991  02246 1991 
ผูอํานวยการกองโรงงานชางกล    
  นายเจน  วราหะ 02246 1991 081665 3752 02246 1991 
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สํานักงานเขต (ฝายโยธาเขต) 

 

สํานักงานเขต (ฝายโยธาเขต) 
หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน) หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน) 

คลองสาน 02 439 6393 บึงกุม 02 364 7364 
คลองสามวา 02 548 0307 ปทุมวัน 02 214 3015 
คลองเตย 02 249 7565 ประเวศ 02 328 8983 
คันนายาว 02 379 9943 ปอมปราบศัตรูพาย 02 280 7256 
จตุจักร 02 513 9953 พญาไท 02 279 4142 ตอ 6467 
จอมทอง 02 427 6488 พระนคร 02 628 9066 ตอ 6563 
ดอนเมือง 02 565 9408 พระโขนง 02 311 2035 กด 2 ตอ 6513 

ดินแดง 02 245 3310 ตอ 364 ภาษีเจริญ 02 413 0568 กด 6615 
ดุสิต 02 243 5311 ตอ 5417-19 มีนบุรี 02 914 5831 
ตลิ่งชัน 02 424 1738 ยานนาวา 02 294 2393 ตอ 6715 
ทวีวัฒนา 02 441 4739 ราชเทวี 02 354 4192 ตอ 6766 
ทุงคร ุ 02 464 4388 ราษฎรบูรณะ 02 428 4884 ตอ 6817 
ธนบุร ี 02 466 7562 ตอ 5615 ลาดกระบัง 02 326 9149 ตอ 6866 
บางกะป 02 377 5494 ตอ 5767 ลาดพราว 02 538 7119 
บางกอกนอย 02 424 0056 ตอ 5665 วังทองหลาง 02 538 7145 ตอ 6965 
บางกอกใหญ 02 457 5986 วัฒนา 02 381 8930 ตอ 7027 
บางขุนเทียน 02 415 0156 ตอ 5813 สะพานสูง 02 372 2918 ตอ 7114 
บางเขน 02 521 0148 สาทร 02 212 8112 ตอ 7215-7 
บางคอแหลม 02 292 2141 สายไหม 02 158 7362 
บางซื่อ 02 586 9973 ตอ 6014 สัมพันธวงศ 02 235 2176 
บางนา 02 173 5254ตอ 6061 สวนหลวง 02 321 8694 
บางบอน 02 450 3201 ตอ 6136 หนองจอก 02 543 1473 
บางพลัด 02 424 3777 ตอ 6168 หนองแขม 02 444 2413 ตอ 7315 
บางรัก 02 235 6445 หลักสี ่ 02 576 1404 
บางแค 02 454 5985 หวยขวาง 02 274 9585 

 
 
 
 
 
 
 
 

จอมทอง
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การประปานครหลวง 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน) หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน) 

ศูนยบริการประปา 1125 สํานักพยากรณอากาศ 02 398 9830 

(รับแจงทอประปาแตก) 02 503 9470 (เวรพยากรณอากาศ
ประจําวัน) 

02 399 4012-4 
ขอเอกสาร 1128 

 
  

การไฟฟานครหลวง  กรมชลประทาน 
หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน)  หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน) 

ศูนยประสานงาน 
ระบบไฟฟา 

1130 
02 252 1661 
02 252 1691 
02 252 1743 

 
 
 

 

ศูนยประสานงานและ
ติดตามสถานการณนํ้า 

1460 
02 669 2560 
02 243 6956 
02 241 3305 

ไฟฟาวัดเลียบ 02 220 5000  ปตร.จุฬาลงกรณ 02 567 1391 
ไฟฟาคลองเตย 02 249 0600  ปตร.หกวา 02 149 6486 

ไฟฟาสามเสน 02 243 0131 
02 241 5409 

 
 

ปตร.คลองดาน 02 330 1213 
02 330 1516 

ไฟฟาบางใหญ 02 595 1300  ปตร.แสนแสบมีนบุรี 02 543 8365 
ไฟฟาบางพูด 02 583 8405  เขื่อนเจาพระยา 056 405 013 - 16 
ไฟฟาบางกะป 02 314 0024  เขื่อนพระราม 6 035 802 555 
ไฟฟามีนบุร ี 02 543 8405 

02 919 5004 
 

 
  

  

ไฟฟาบางพลี 02 316 8001  กระทรวงมหาดไทย 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) ไฟฟาสมุทรปราการ 02 395 3190 

02 791 5226 
 

 หนวยงาน โทรศัพท (ที่ทาํงาน) 
ไฟฟายานนาวา 02 289 0151 ศูนยอํานวยการบรรเทา 1784 

ไฟฟาราษฎรบูรณะ 02 427 0070 สาธาร ณภัย
 

02 637 3554 

ไฟฟาบางขุนเทียน 02 451 4104 
สวนวิเคราะห 02 637 3572 

ไฟฟาธนบุรี 02 411 2401 
ไฟฟาลาดพราว 02 716 3200  
ไฟฟาบางบัวทอง 02 834 3200  
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แผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดน้ําทวมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

กลยุทธที่ 1  กรณีฝนตกไมเกิน 60 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง อาจเกิดปญหานํ้าทวมขังที่ระดับความลึก 10-20 เซนติเมตร 
 

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัต ิ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการนํ้า 1.1 เรงลดระดับน้ําในทอระบายนํ้าโดยสูบระบายนํ้าลงคลอง กรท. 

1.2 เรงสูบระบายน้ําในคลองโดยสถานีสูบน้ํา อุโมงคระบายนํ้า 

     สูบระบายน้าํออกแมน้ําเจาพระยา 

กบน. 

1.3 ระบายน้ําจากคลองเขาไปเก็บกักช่ัวคราวไวในแกมลิง กบน. 

1.4 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปดทางน้ําไหล กรบ. 

2. การแกไขปญหาเรงดวน 2.1 หนวยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก      

- ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีน้ําทวมขังแลวรายงานศูนยควบคุม  
ระบบปองกันน้ําทวม กรุงเทพมหานคร 

กรท. 

- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําตามบอสูบน้ํา       
เพื่อสูบระบายนํ้าลงคลอง และรายงานผล 

กบน.  กรท. กคจ. 

- เก็บขยะหนาบอสูบ กบน.  กรท.  กรบ. 

- เก็บขยะหนาตะแกรงชองรับน้ําฝน กรท.  กรบ. 

- ตรวจสอบระบบระบายนํ้าวามีปญหาขยะอดุตันหรือไม   
หากพบปญหาเรงแกไข 

กรบ.  กรท. 

2.2 หนวยบริการเคล่ือนที่เร็ว (BEST)  ออกปฏิบัติงานบริการ  

- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา กคจ.  กบน.  กรท. 

- แกไขปญหาเคร่ืองสูบน้ําขัดของ กคจ. 

-  ใหบริการชวยเหลือรถยนตที่ขัดของเนื่องจากภาวะน้ําทวม กคจ. 

-  สนับสนุนงานสาธารณภัยตางๆ กคจ.  กรท.  กรบ. 

3.  การแกไขปญหาระบบ 

    ไฟฟาขัดของ 

 

 

 

 

3.1 จัดรถเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพรอมเจาหนาที่ ออกใหบริการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟาขัดของตามสถานีสูบน้ํา 

กคจ. 

3.2 จัดสงรถพรอมเจาหนาที่เขาประจําสถานีสูบน้ําที่สําคญั       
เพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก ไฟฟาดับหรือไฟฟาขัดของ 

กบน.  กคจ. 

3.3 จัดเจาหนาที่หนวยบริการเรงดวนเขาแกไขกรณีไฟฟาขัดของ กบน.  กคจ. 

3.4 ประสานและแจงเหตุการไฟฟานครหลวงเพ่ือแกไขปญหา กสน. 

4. การแกไขปญหา
การจราจร 

 

 

4.1 ใหบริการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหารถยนตขัดของ
เนือ่งจากนํ้าทวมถนน ซอย   

กคจ. 

4.2 ใหบริการ อํานวยความสะดวกในการจราจร หรือปดการจราจร
เมื่อเกิดปญหาน้ําทวมขังบนผิวการจราจร 

 

กคจ. 
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กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัต ิ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

5. การประชาสัมพันธ 5.1 รับแจงเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวกับปญหานํ้าทวม ตลอด 24 ช่ัวโมง  กสน. 

5.2 ประสานขอมูลขาวสาร แนวทางปฏิบัติ และคําสั่งให        
หนวยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผานทางวิทยุสายตรง
(Trunk Lines) เครือขายอัมรนิทร และทางโทรศัพท  

กสน. 

5.3 แจงขอมูล ขาวสาร การเตือนภัยน้ําทวมแกสื่อมวลชนทุกแขนง กสน. 

5.4 ประชาสัมพันธสภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพ       
นํ้าทวมขังถนน แจงเตือนหลีกเลี่ยงเสนทางน้ําทวมขังผานทาง    
จส.100 สวพ.91 รวมดวยชวยกัน ปายจราจรอัจฉริยะ 

กสน. 

5.5 ประสานงานขอขอมูลปริมาณนํ้าฝน�น้ําเหนือ�นํ้าทะเลหนุน  
สภาพอากาศปญหาการจราจรไฟฟาขัดของ กับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน กรมอุตนุิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร 
การไฟฟานครหลวง สํานักงานตํารวจแหงชาต ิและสํานักงานเขต 

กสน. 

 

กลยุทธที่ 2 กรณีฝนตกระหวาง 60-90 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจเกิดปญหาน้าํทวมขงัที่ระดับความลึก 20-30 เซนติเมตร 

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัต ิ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการนํ้า 1.1 เรงลดระดับน้ําในทอระบายนํ้าโดยสูบระบายนํ้าลงคลอง กรท. 

 1.2 เรงสูบระบายน้ําในคลองโดยสถานีสูบน้ํา อุโมงคระบายนํ้า   
สูบระบายออกแมน้ําเจาพระยา 

กบน. 

 1.3 ระบายน้ําจากคลองเขาไปเก็บกักช่ัวคราวไวในแกมลิง กบน. 

 1.4 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปดทางน้ําไหล กรบ. 

2. การแกไขปญหาเรงดวน 2.1 หนวยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก      

- ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีน้ําทวมขังแลวรายงานศูนยควบคุม
ระบบปองกันน้ําทวม กรุงเทพมหานคร 

กรท. 

- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําตามบอสูบน้ํา      
เพื่อสูบระบายนํ้าลงคลอง และรายงานผล 

กบน.  กรท. กคจ. 

- เก็บขยะหนาบอสูบ กบน.  กรท.  กรบ. 

- เก็บขยะหนาตะแกรงชองรับน้ําฝน กรท. กรบ. 

- ตรวจสอบระบบระบายนํ้าวามีปญหาขยะอดุตันหรือไม
หากพบปญหาเรงแกไข 

กรบ.  กรท. 

2.2 หนวยบริการเคล่ือนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ  

- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา กคจ.  กบน.  กรท. 

-  แกไขปญหาเครื่องสูบน้ําขัดของ กคจ. 

-  ใหบริการชวยเหลือรถยนตที่ขัดของเนื่องจากภาวะน้ําทวม กคจ. 

-  สนับสนุนงานสาธารณภัยตางๆ 
 

กคจ.  กรท.  กรบ. 
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กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัต ิ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

3.  การแกไขปญหาระบบ 
    ไฟฟาขัดของ 
 
 
 
 

3.1 จัดรถเครือ่งกําเนิดไฟฟาพรอมเจาหนาที่ ออกใหบรกิารฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟาขัดของตามสถานีสูบน้ํา 

กคจ. 

3.2 จัดสงรถพรอมเจาหนาที่เขาประจําสถานีสูบน้ําที่สําคญั     
เพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก ไฟฟาดับหรือไฟฟาขัดของ 

กบน.  กคจ. 

3.3 จัดเจาหนาที่หนวยบริการเรงดวนเขาแกไขกรณีไฟฟาขัดของ กบน.  กคจ. 
3.4 ประสานและแจงเหตุการไฟฟานครหลวงเพ่ือแกไขปญหา กสน. 

4. การแกไขปญหา
การจราจร 

4.1 ใหบริการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหารถยนตขัดของ
เนื่องจากนํ้าทวมถนน ซอย   

กคจ.  
 

4.2 ใหบริการ อํานวยความสะดวกในการจราจร หรือปด
การจราจรเมื่อเกิดปญหาน้ําทวมขังบนผิวการจราจร 

กคจ.   

5. การประชาสัมพันธ 5.1 รับแจงเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวกับปญหาน้ําทวม          
ตลอด 24 ช่ัวโมง  

กสน. 

5.2 ประสานขอมูลขาวสาร แนวทางปฏิบัติ และคําสั่งให      
หนวยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผานทางวิทยุสายตรง 
(Trunk Lines) เครือขายอัมรนิทร และทางโทรศัพท  

กสน. 

5.3 แจงขอมูล ขาวสาร การเตือนภัยน้ําทวมแกสื่อมวลชน        
ทุกแขนง 

กสน.  

5.4 ประชาสัมพันธสภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพ      
น้ําทวมขังถนน แจงเตือนหลีกเลี่ยงเสนทางนํ้าทวมขัง ผานทาง  
จส.100 สวพ.91 รวมดวยชวยกัน ปายจราจรอัจฉริยะ 

กสน. 

5.5 ประสานงานขอขอมูลปริมาณนํ้าฝน�น้ําเหนือ�นํ้าทะเลหนุน 
สภาพอากาศปญหาการจราจรไฟฟาขัดของ กับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร 
การไฟฟานครหลวง สํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักงานเขต 

กสน. 

6. สนับสนุนเพื่อชวยเหลือ 
    ผูประสบภัยน้ําทวม 

6.1  จัดเครื่องสูบน้ําเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้ําไมเพียงพอ กคจ. 
6.2  ตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจากน้ําทวมในเขตพื้นที่น้ําทวม สํานักการระบายนํ้า 
6.3  ออกปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาน้ําทวม     

เนื่องจากตองขนยายรถยนต ของใชตางๆ ในถนน ซอย หมูบาน 
กคจ. 

6.4 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน หนวยทหารพัฒนา   
สํานักอนามัย สํานักสิ่งแวดลอมเพ่ือชวยเหลือผูประสบภยั   
ในการรับสงคนเขาออกจากหมูบาน แจกยา แจกเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค  

สํานักการระบายนํ้า 

6.5 จัดทําพื้นที่ปดลอมโดยการใชแนวกระสอบทราย คันดิน และ
ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเรงระบายน้ําออกจากถนนสายหลัก หมูบาน
ตางๆ  กรณีเรงดวน 

กพล. กรท.  กรบ.  
กคจ. 
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กลยุทธที่ 3 กรณีฝนตกเกิน 90 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจเกิดปญหาน้ําทวมขังที่ระดับความลึกเกิน 30 เซนติเมตรขึ้นไป 
 

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัต ิ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการนํ้า 1.1 เรงลดระดับน้ําในทอระบายนํ้าโดยสูบระบายนํ้าลงคลอง กรท. 
1.2 เรงสูบระบายน้ําในคลองโดยสถานีสูบน้ํา สูบระบายออก 

แมน้ําเจาพระยา 
กบน. 

1.3 ระบายน้ําจากคลองเขาไปเก็บกักช่ัวคราวไวในแกมลิง กบน. 
1.4 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปดทางน้ําไหล กรบ. 

2. การแกไขปญหาเรงดวน 2.1 หนวยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก      
- ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีน้ําทวมขังแลวรายงานศูนยควบคุม-

ระบบปองกันน้ําทวม กรุงเทพมหานคร 
กรท. 

- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําตามบอสูบน้ําเพ่ือสูบ
ระบายนํ้าลงคลอง และรายงานผล 

กบน.  กรท. กคจ. 

- เก็บขยะหนาบอสูบ กบน.  กรท.  กรบ. 

- เก็บขยะหนาตะแกรงชองรับน้ําฝน กรท. กรบ. 
- ตรวจสอบระบบระบายนํ้าวามีปญหาขยะอดุตันหรือไม

หากพบปญหาเรงแกไข 
กรบ.  กรท. 

2.2 หนวยบริการเคล่ือนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ  
- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา กคจ.  กบน.  กรท. 

- แกไขปญหาเครื่องสูบน้ําขัดของ กคจ. 
-  ใหบริการชวยเหลือรถยนตที่ขัดของเนื่องจากภาวะน้ําทวม กคจ. 

-  สนับสนุนงานสาธารณภัยตางๆ กคจ.  กรท.  กรบ. 

3.  การแกไขปญหาระบบ 
    ไฟฟาขัดของ 

3.1 จัดรถเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพรอมเจาหนาที ่ออกใหบริการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟาขัดของตามสถานีสูบน้ํา 

กคจ. 

3.2 จัดสงรถพรอมเจาหนาที่เขาประจําสถานีสูบน้ําที่สําคญั      
เพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก ไฟฟาดับหรือไฟฟาขัดของ 

กบน.  กคจ. 

3.3 จัดเจาหนาที่หนวยบริการเรงดวนเขาแกไขกรณีไฟฟาขัดของ กบน.  กคจ. 
3.4 ประสานและแจงเหตุการไฟฟานครหลวงเพ่ือแกไขปญหา กสน. 

4. การแกไขปญหา
การจราจร 

4.1 ใหบริการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหารถยนตขัดของ
เนื่องจากนํ้าทวมถนน และซอย   

กคจ.   

4.2 ใหบรกิาร อํานวยความสะดวกในการจราจร หรือปดการจราจร 
เมื่อเกิดปญหาน้ําทวมขังบนผิวการจราจร 

 

กคจ.   
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5. การประชาสัมพันธ 5.1 รับแจงเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวกับปญหาน้ําทวม            
ตลอด 24 ช่ัวโมง  

กสน. 

5.2 ประสานขอมูลขาวสาร แนวทางปฏิบัติ และคําสั่งให       
หนวยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผานทางวิทยุสายตรง   
(Trunk Lines) เครือขายอัมรนิทร และทางโทรศัพท  

กสน. 

5.3 แจงขอมูล ขาวสาร การเตือนภัยน้ําทวมแกสื่อมวลชนทกุแขนง กสน. 

5.4 ประชาสัมพันธสภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพ       
น้ําทวมขังถนน แจงเตือนหลีกเลี่ยงเสนทางน้ําทวมขัง ผานทาง 
จส.100 สวพ.91 รวมดวยชวยกัน ปายจราจรอัจฉริยะ 

กสน. 

5.5 ประสานงานขอขอมูลปริมาณนํ้าฝน�น้ําเหนือ�นํ้าทะเลหนุน  
สภาพอากาศ ปญหาการจราจร ไฟฟาขัดของ กับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร 
การไฟฟานครหลวง สํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักงานเขต 

กสน. 

6. สนับสนุนเพื่อชวยเหลือ 
    ผูประสบภัยน้ําทวม 

6.1  จัดเครื่องสูบน้ําเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้ําไมเพียงพอ กคจ. 

6.2  ตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจากน้ําทวมในเขตพื้นที่น้ําทวม สํานักการระบายนํ้า 

6.3  ออกปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาน้ําทวม
เนื่องจากตองขนยายรถยนต ของใชตางๆ ในถนน ซอย หมูบาน 

กคจ. 

6.4 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน หนวยทหารพัฒนา  
สํานักอนามัย สํานักสิ่งแวดลอมเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย   
ในการรับสงคนเขาออกจากหมูบาน แจกยา แจกเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค  

สํานักการระบายนํ้า 

 6.5 จัดทําพื้นทีป่ดลอมโดยการใชแนวกระสอบทราย คันดิน และ
ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเรงระบายนํ้าออกจากถนนสายหลัก หมูบาน
ตางๆ  กรณีเรงดวน 

กพล. กรท.  กรบ.  
กคจ. 

7. การเตือนภัยและ 
    ชวยเหลือผูประสบภัย 
    น้ําทวม 

7.1 ประกาศแจงสภาพอากาศ ปริมาณฝน พ้ืนที่ที่มีปญหาน้ําทวม 
ทางวิทยุโทรทัศน จส.100 สวพ.91 รวมดวยชวยกัน และสื่อ
อื่นๆ  เพื่อใหประชาชนหลีกเลี่ยงจุดที่มีปญหานํ้าทวม 

สํานักการระบายนํ้า 
กสน. 

7.2 จัดรถบรรทุกและเรือทองแบนพรอมเจาหนาที่ เขาทําการ
ชวยเหลือเคลื่อนยายทรัพยสิน 

สํานักการระบายนํ้า
กรบ.  กรท.  กคจ. 

กบน. 

7.3 จัดทําสะพานทางเดิน สะพานไม กระสอบทราย เพ่ือใชเปน  
ทางสัญจรชั่วคราว 

สํานักการระบายนํ้า 
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กลยุทธที่ 4 กรณีเกิดน้ําเหนือหลากและนํ้าทะเลหนุน ในกรณีทีเ่กิดน้ําจากแมน้ําเจาพระยาลนตลิ่งเขามาในพื้นที่ปองกนั 
เนื่องจากปริมาณน้าํเหนือมากและนํ้าทะเลหนุนสูงเกนิระดับแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา 

 

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัต ิ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการนํ้า 1.1 เรงสูบระบายน้ําที่รั่วซึมเขามาในพื้นที่ปองกัน  กบน.  กรท. 
1.2 ตรวจสอบแนวปองกนัริมแมน้ํา หากมีจุดรั่วซึมดําเนินการแกไข  กพล.  กบน.  กรท. 
1.3 ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเพิ่มเติมตามสถานีสูบน้ําและประตูระบายนํ้า

ริมแมน้ํา เพื่อเรงลดระดับนํ้าทวมขังภายในพ้ืนที่ 
กบน.  กคจ. 

 1.4 จัดทําพื้นที่ปดลอมเพ่ือเรงระบายนํ้าทวมขังออกจากพ้ืนที่     
ใหเร็วที่สุด 

กรท.  กรบ. 

1.5 จัดเจาหนาที่เฝาระวังแนวปองกันน้ําทวมชั่วคราว และเตรียม
กระสอบทรายเสริม 

กรท.  กรบ.  
 

1.6 เสริมความสูงของแนวปองกันน้ําทวมชั่วคราวริมแมน้ําใหมี  
ระดับความสูงที่เพียงพอและปองกันน้ําลนตลิ่ง โดยมีการ
ตรวจสอบ และติดตามระดับนํ้าเปนระยะ ๆ  

กรท.  กพล.  กรบ. 

2. การแกไขปญหาเรงดวน 2.1 หนวยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก      
- ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีน้ําทวมขังแลวรายงานศูนยควบคุม-

ระบบปองกันน้ําทวม กรุงเทพมหานคร 
กรท. 

- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําตามบอสูบน้ํา      
เพื่อสูบระบายนํ้าลงคลอง และรายงานผล 

กบน.  กรท. กคจ. 

- เก็บขยะหนาบอสูบ กบน.  กรท.  กรบ. 
- เก็บขยะหนาตะแกรงชองรับน้ําฝน กรท. กรบ. 
- ตรวจสอบระบบระบายนํ้าวามีปญหาขยะอดุตันหรือไม 

หากพบปญหาเรงแกไข 
กรบ.  กรท. 

2.2 หนวยบรกิารเคล่ือนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ  
- ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา กคจ.  กบน.  กรท. 
- แกไขปญหาเครื่องสูบน้ําขัดของ กคจ. 
- ใหบริการชวยเหลือรถยนตที่ขัดของเนื่องจากภาวะน้ําทวม กคจ. 
- สนับสนุนงานสาธารณภัยตางๆ กคจ.  กรท.  กรบ. 

3.  การแกไขปญหาระบบ 
    ไฟฟาขัดของ 

3.1 จัดรถเครือ่งกําเนิดไฟฟาพรอมเจาหนาที่ ออกใหบรกิารฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟาขัดของตามสถานีสูบน้ํา 

กคจ. 

3.2 จัดสงรถพรอมเจาหนาที่เขาประจําสถานีสูบน้ําที่สําคญั     
เพื่อแกไขปญหาไฟฟาตก ไฟฟาดับหรือไฟฟาขัดของ 

กบน.  กคจ. 

3.3 จัดเจาหนาที่หนวยบริการเรงดวนเขาแกไขกรณีไฟฟาขัดของ กบน.  กคจ. 
3.4 ประสานและแจงเหตุการไฟฟานครหลวงเพ่ือแกไขปญหา 
 

กสน. 
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4. การแกไขปญหา
การจราจร 

4.1 ใหบริการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหารถยนตขัดของ
เนื่องจากนํ้าทวมถนน ซอย   

กคจ.   

 

4.2 ใหบริการ อํานวยความสะดวกในการจราจร หรือปดการจราจร
เมื่อเกิดปญหาน้ําทวมขังบนผิวการจราจร 

กคจ.   

 

4.3 จัดรถยก รถลากจูงรถเสยีใหพนจุดน้ําทวมหรือเสนทางจราจร  

5. การประชาสัมพันธ 5.1 รับแจงเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวกับปญหาน้ําทวม           
ตลอด 24 ช่ัวโมง  

กสน. 

5.2 ประสานขอมูลขาวสาร แนวทางปฏิบัติ และคําสั่งให      
หนวยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผานทางวิทยุสายตรง 
(Trunk Lines) เครือขายอัมรนิทร และทางโทรศัพท  

กสน. 

5.3 แจงขอมูล ขาวสาร การเตือนภัยน้ําทวมแกสื่อมวลชนทุกแขนง กสน. 

5.4 ประชาสัมพนัธสภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพ       
น้ําทวมขังถนน แจงเตือนหลีกเลี่ยงเสนทางน้ําทวมขัง ผานทาง  
จส.100 สวพ.91 รวมดวยชวยกัน ปายจราจรอัจฉริยะ 

กสน. 

5.5 ประสานงานขอขอมูลปริมาณนํ้าฝน�น้ําเหนือ�นํ้าทะเลหนุน  
สภาพอากาศปญหาการจราจรไฟฟาขัดของ กับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวทิยา กรมอทุกศาสตร 
การไฟฟานครหลวง สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ สํานักงานเขต 

กสน. 

6. สนับสนุนเพื่อชวยเหลือ 

    ผูประสบภัยน้ําทวม 

6.1  จัดเครื่องสูบน้ําเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้ําไมเพียงพอ กคจ. 

6.2  ตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจากน้ําทวมในเขตพื้นที่น้ําทวม สํานักการระบายนํ้า 

6.3  ออกปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาน้ําทวม
เนื่องจากตองขนยายรถยนต ของใชตางๆ ในถนน ซอย หมูบาน 

  กคจ. 

6.4 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน หนวยทหารพัฒนา  
สํานักอนามัย สํานักสิ่งแวดลอมเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย   
ในการรับสงคนเขาออกจากหมูบาน แจกยา แจกเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค  

สํานักการระบายนํ้า 

 6.5 จัดทําพื้นที่ปดลอมโดยการใชแนวกระสอบทราย คันดิน และ
ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเรงระบายน้ําออกจากถนนสายหลัก หมูบาน
ตาง ๆ  กรณีเรงดวน 

กพล.  กรท.  กรบ. 
กคจ. 
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7. การเตือนภยัและ 
    ชวยเหลือผูประสบภัย 
    นํ้าทวม 

7.1 ประกาศแจงสภาพอากาศ ปริมาณฝน พื้นที่ที่มีปญหานํ้าทวม
ทางวิทยุโทรทัศน จส.100 สวพ.91 รวมดวยชวยกัน และ    
สื่ออ่ืน ๆ เพ่ือใหประชาชนหลีกเลี่ยงจุดที่มีปญหาน้ําทวม 

สํานักการระบายนํ้า
กสน. 

7.2 จัดรถบรรทุกและเรือทองแบนพรอมเจาหนาที่เขาทําการ
ชวยเหลือเคลื่อนยายทรัพยสิน 

สํานักการระบายนํ้า
กรบ.  กรท.  กคจ. 

กบน. 
7.3 จัดทําสะพานทางเดิน สะพานไม กระสอบทราย เพ่ือใชเปน

ทางสัญจรชั่วคราว 
สํานักการระบายนํ้า 

 
หมายเหตุ  

กพล. :  กองพัฒนาระบบหลัก 
กรท. :  กองระบบทอระบายนํ้า 
กรบ. :  กองระบบคลอง 
กคจ. :  กองเคร่ืองจักรกล 
กสน. :  กองสารสนเทศระบายนํ้า 
กบน. :  กองระบบอาคารบังคับน้าํ 
 
 
 
 
 
 



¾ÔÁ¾�·Õè: âÃ§¾ÔÁ¾�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�, ¾.È. 2560
 â·ÃÈÑ¾·� 0-2564-3104 ¶Ö§ 6
 â·ÃÊÒÃ  0-2564-3119 
 http://www.thammasatprintinghouse.com


	plan60
	plan61
	plan62
	plan63
	plan64
	plan65
	plan66
	plan67
	plan68
	plan69
	plan70
	plan71
	plan72
	plan73
	plan74
	plan75
	plan76


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.57000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




