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แจกฟรี 
(เล่มที่ 3) 



ค ำน ำ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้

เมื่อพน้ก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (24 กุมภาพันธ์ 2560) 

มีผลใช้บังคับ วันที่ 23 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป ซ่ึงให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของ

หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้   พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับกับ ราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง โดยหลักการตามพระราชบัญญัตินี้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ

รัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการต่อไปนี้ (1) คุ้มค่า  (2) 

โปร่งใส (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) ตรวจสอบได้  และการจัดซ้ือจัดจา้งพัสดุอาจกระท าได้โดย

วิธี ดังต่อไปนี ้(1) วิธีประกาศเชญิชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก (3) วิธีเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงมีบทก าหนดโทษ ผู้ใด

เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษเท่ากับผู้กระท า

ความผดิ   

 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 มีผลใช้บังคับวันที่ 24 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  มีอ านาจออกกฎกระทรวงและ

ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึง

ปัจจุบันได้ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการมาแล้ว 9 ฉบับ ซ่ึงในอนาคตอาจมีการออกกฎกระทรวงหรือ

ระเบียบมาประกอบการปฏิบัติเพิ่มเติมอีกก็เป็นไปได้ 

 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ การรวบรวมพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง ให้อยู่ใน

เล่มเดียวกัน โดยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค           

ส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งใช้ในการสอบแขง่ขันเพื่อรับราชการ ก็สามารถที่อา่นหนังสือฉบับนีไ้ด้  

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือฉบับนี้ จะเอือ้อ านวยประโยชน์ในแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ

และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้เตรียมสอบเพื่อบรรจุราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถท างานได้

ถูกต้องเรียบร้อย และประสบความส าเร็จในการสอบตามที่มุ่งหวังต่อไป      

                                                                                      ด้วยควำมปรำรถนำดี 

 

                 (นายประพันธ์  เวารัมย์)                                                              

                                                                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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Ci)O 

fl1)lJ~1i.1~11J6LJ'tM'lh~'lf1'lfi.lml~ 

sLJ8(;1rnNf'lru5111Jm1lLfl1'lfl11fl111J , 
~11Ji'.Je:ilJ el'lni.lfl1W1'1~(;1 l i.lfl11~~~eJ , 

L41~-u1~~t15u&i'l1mMv1n'\..Jm1 
., 

~~~8~~41'lm1~m1'\..J~~11~'1~ 
' 

1~~U1V'l1i.16LJ8'l-r~~~1~n1f'ltl1~'lf1'lft1iJ~1t1~11l1t1n11 ... 
'1'1Ln(;lfl11ru~-mvl m1~~'Vi1~1'! TOR '1i.IG'lim1~ Lf'l1'lfl11 , 
)11Ji'l1~~U1V'l1i.IL416LJ8'1Lf'l1'ln1) ~L'1i.18)1fl1 LL!;\~ 

\J 

LIIV < IV o CV 4::1 II I.I 0 

~ '1'1Ln(;lfl11ru '1 ~'V11'\..J i.l'Vl n'lJ 8(;1ml'lfl ru5111J (;111J6LJ 8fl1~i.I~ 
\J , 

(Ci)) flru~m11l fl11i.I LV'\..J1Vfl11~ ~~8~~41'1LL'1~n11 mlv,m<rl, 

'\..J~~11'W''1~mf'l-r~ lJB1i.!1'1n1~i.!~i.!LV'\..J1V n!J 1~LUV'\..J 

(ei5u~ m11i;t_, Li;t~~rnT~tlrno1·rn'1l1ei'15u L lJt1m1l.lm1 

L~Vvl1LL~U'l) 

(Iv) f'lru~m11Jfl1)lU'1tfolJqJ~1fl1)~~~8~~41'lLL'1~ 
m1'\..J~~11~'1~n1f'l-r~ iJB'1t11'1~f'l111JLL'1~1u'1oviJrum ' ... ., 

-Uei~1~mMmm1t15u~m1l -w1'\..J. n!Jm~'V111'l ~~8 
)~LUV'\..J~8eJn(;111Jf'l111Jli.1 'W)'\..J. d (~bb'Vl'Um1li;f'1bi;f~1J 

" 
n1-;itlrnrrn'1l1ei'15u LlJt1m1l.lm11~vl'i1LL~U'l) 

(m) fl ru~ n111J ni111f'l 1 n'11'l LL'1~~ i.l'Vl~ Lu Vi.I 

~tl1~n8'\..Jm1 iJB'1t11'11 t1m1n1~t1~~~rnnrusnLL'1~ 
\J 

15n11n1~t1~11f'l1n'11'l 

<i'.) f'lru~m11lm1m11J~11lii8u8'lnt1m1'V1'1~(;1(f'l.tl.'V1.) 
' 

iJB'1t11'11 t1m1n1~t1~ LL t11'V11'l m1'Vi1i 8(;1 n'1'lf'lru5111J , 
(~) Aru~m11Jm1~'111ru18'V151ruLL'1~i8~8'lL~vt1 

' 
iJB'1t11'11t1m1~'111ru1-U8~8'l L~ vt1 Yi'111ru18'V151ru , 
(~ bb'Vl'U n';i11i;t_, Li;t~1!n1-;itlnfl)B'1l1ei'15'U L lJt1m11J m1 
" 

L~Vvl1LL~U'l) 

ml.Ju ru~n'11'ln~-u 1~1t1m1~~1 ~n~~ n'1m m1 
., \J 

~f1eJ'\..J)1J L ~8~'1 L'1~1JLL'1~~!;lli.11 L41~iJ1m ~lJfl111J~ LL'1~ 
\J 

' ' ., 
f'l111JL ~ V1'lf1 tlJLfl mn '\..Jn11~ ~~el~ ~41'1LL'1~ fl1)'\..J~~11 

~'1~mfl-r~ , ... 
1 ~ L41WU1~zj'l~1i.I n11~ n8'\..J11J LL'1~ 1~-r'\..JLLvl'l~'ll ~ 

\?i11'll'i1LL~U'l~tl5U~'l1i.I L~V1tl'\..Jfl11~~~ei~~~1'1~~8 
m )'\..J ~~1 )~ '1 ~ n ~ 'V1 B1~ -r '\..J b~ iJ L ~ l.J~~ 8 L~ iJ ~i.I 'Vi 1t18'1 , 

~u1~nei'\..Jm1'!1t1n8'1~1'1~'1 ~L .rr1L\Jt1~~t1im'1t18vl8 ~Ci) 
\J ., \J 

~U1V'l1i.16LJ8'1-r3j ~8'l~i.l'Vl~LUVi.ln'\..Jm1JUqj~nm'l 

m1~~~8~~41'l~'1~m'1m~'Vi11m~v15 vi''lvlei1uii ~~,ctb 
' 

(Ci)) i6tJ1~fl1f'IL:atlj'lf1i.1~11 tJ 

(Iv) 16fi'~L~eJn 
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d 
'VI 

sB''UsdV'lJ 

- ~1Lll'U d.:i~1'U 

- ~eN~e:r'11n\;]1.:itJ1~LVlPl 
- oW'11'1 ~'U , 
- .:i1'U'~h.:i6llv:J.J 

- mru5'Um:J.J~n1"v1'Ul'l 1 'Un!Jm~Vl'n.:i 
• n11'11'l~v'11'141.:i1mmBL0~1~L'11~'1.:i 1vi' ~.:id 

- 1-ffi6tJ1~mP!L:aru'1!1'ULL~~16A1'1L~vmLIK1 LL(;)1&J~~ ., \) 

~'U-ilvL'1'Uv/Wl'.lmvi'r'UnT~Al'lL~vn 
\) 

- '11'1~v'11'141.:i 1 'U1.:i L~'U~1&J Lfl 'U1 .:i L~ 'U~ n 1"v1'U 1'11 'U 

n!Jm~V111.:i 

- l'.lflru'1:J.Jllii11'lvm.:i11m~m , 

- L lJ'UoW'1l'l~'lJ1tiVlvl'l(;lml'l , 
- ~v~~'U ~.:itl~n'1~1.:i L0~1~LL'Vi.:i 

\) 

- mru5'U(;l1:J.J~n1"v1'Ul'l 1'UnJ]m~Vl11.:i 
1 'U n11'1 l'l ~v '11'141.:ioW '11'1 LL\;)~ ~fl~ .:i 1~trl'.JeJ1'U 1 '1 , \) 

LI II' • II' I 

LL\;) .:i ~ .:i tr r'U ~ l'l'l!v'U n11'1 l'l~ v'1l'l41.:iiJ'U 6lj .:i'1~ n1 ~'Vh 
\) 

favflru~m1:J.Jm1m1'11'l~v'11'141.:i "v1~m41m.'.i'1~fl'U11'1 
fl'U"v1~.:intvi' 

1"11\;lv'\J LL VJ'U~r'U~l'l'l!v'U m1'1 l'l~ v'11'141.:i 1~Lll'U1 tJ 
\) 

' 
(;)1:J.JVim~V111.:im1fl~.:in1"v1'Ul'l 

"v1~nm1~'111ru1Al'lL~vn-ilm'1'Uv(;l1:J.J "16tJ1~mP!L~'1J 

'1!1'U" "v1~v "16m1Al'lL~vn" ~v.:if'l1li.:iii.:i 11m + Lnrusr1 
" ~.:iil 

(C9l) ~'UVJ'U(;l~vl'lmvm11i.:i1'U , ' 
(~) m(;l1\i1'U~'Ur111'\J~m1 ... 
(rn) 'U~n11"v1~.:im1'1J1ti 

(Ci'.) Lll'U~'1~~r~~v.:im1'1i1'U'1'4'U (\;11:J.Jn!)m~V111.:i) 
(ct) m1tJ1~LlJ'Uc.rnm1tJ{ii.J~.:i1'U'lJv.:i~tJ1~nv'Um1 

(m:J.Ji.Jqi~nm.:i'1l'lvi'1emm1tJ1~LlJ'U) 

(b) -ilm'1'Uvvl1'UL Vlfl'Llfl/-il VL'1'UBB'U 
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' ., 
na?l·n:i 

*~~'U~1\lBBnLL'U'ULLi;'l~fl1'UfllJ\l1'U 
" ' 

?11m1mllm1m~mn'U1i;i'* 

n~-:iVlllV\ rn 15 (L~an1m51V115V1~-:i) b~ 
(C9l) 15th~mf'1L~'1J"ll1'LI (~ilimn~11tJ)+(-:i1'UbJ.a''Uia'LI) 
(lv) 15fi'V1L~an (L~ru"ll1'U LV1EJn1V1'UV1Aru?1llu~LoY11~ 

., ' 
rn 118~'UhJ 

(rn) 15 LoY11~ L'11~-;;i-:i (L ~ ru"ll1'U LV1EJn1V1'UV1A ru?llJU~ ., ' 
LOY'l1~11EJV1~-:i11EJ 1V1) fia 15\;lni;:i-:i (L~ll) 
n~-:iVllJV\ ct 15 (m-;;im~v1111'ltV1EJ151V115V1~-:i) 

(C9l) 15th~mf'1L~'1J'll1'U~1 hJ (l '1i'nrn1'LI bJ.a''Uia'LI) 

(lv) 15ri'V1L~an - LA8th~mf'1L~ru'll1'ULL~1 hJn~~'U 
., " 

-U'm?l'UB - n~n~ru~.a''Uia'U - LU'U\l1'U~l'i'a-:iaarnL'U'UVl~B 
1'1i'm1ll?lV1 

(rn) 15 LOY'l1~ L'11~'1\l (L~ an~1-:i11EJ1m1EJV1~\l~ LAEJ 

Vl11'Ui:.Ji;'l\l1'U LL~1) - vl1th~n1f'1L~qj'll1'U Vl~B~1'Ul5m1 

flV\L~BnLL~11lJn~~'U"1 Vl~B ~1'Un11flV\L~an - \l1'U~1\l 
" 

~1-:iL~'LI1lJLn'U~n1V1'LIV11'Lin!Jn1~V111-:i - d-:i~1'U/ 
vl1'Ufl11ll~'UA\l"LJB\l'll1~ - ~1Lll'Ul'i'a-:i1'1!11m~llv111'ia 
'11n\l1'U~v11lfo~1 

(ct) 15th~mV1LL'U'U (LYlaaarnL'U'Una?1~1-:i~n~n~ru~ 
YlLl"l~ vi'1'U fimJm1llV1~a?1mu(;)EJm1ll"LJB\l'll1~) 

0 ., ' 

n1Vl'UV\ LTIJLb\;l ~~' 

- L~'LI11.Ua~t1J'1J1B1'1L~miliEJ'U l'i'a-:im1LLm"LJ l'i'a-:i~-:i ~~ 
.... d 

B8n11LVl'U'llB'U 

- mru1lJB1'1vl1~'1JqJ1mlJLL'U'U~ n1Vl'UV1 ~1LU'Lil'i'a-:i 
~1-:i1VllJ l'i'a-:i~-:i efom1L~'U'llB'U 

- mruv11~t1Jt1J1n1~1a-:in'l~ 1~v\'1,qtJ?111~'11ri't1J 

L lJ 'Uil1~11 Vl EJ i;l1EJmllmi rnnru'1 "LJB\lAru~ m1l.lm1 

'ULEJ'U1EJn1V1'UV\ 

- mru1lJvl1~'1jqJ1mlJLL'U'U ~B\l~\lBEJn11~'111!.1J1 

1lJ L ~'U'llB'U~ a-:i 1 ~ LLm 'U-U' a~ '1J'1J1 (;)1l.Jfl11ll L~'UB EJn11 

~-:itf ~ruru1~nm1LLm"LJV11rn·i~ruru1bJ EJalli;:i-:i'U1ll 1~~a11 
"" 'U .., " 

lll~~ zj-:ii:.Ji;:i~\;ln L ll'LI Lll~~tT'UV11nnm1m~ EJV11EJ-;;i~~ a-:in 

~r'U~V\Vl1\lLLTI\l 
" 

- ?I 1ll 11 '1vl1 L U'LI .U a\;) n i;:i -:i LL Vl 'LI ni1v11«'1J'1J11vl' 

\;lllJL~B'U 1 "LJ~ n1Vl'UV\ 1 'LilJ1(;)11 ~b 
- u1ai;'l\l'U1ll1'U~ruru1L~1'1~LLm'llbJ1i;l L1'ULLl'i e.lnB1'U1'1 ., ., " 

v'Umlt~LLm'll1i;l (;)1lJL~B'LI1'll~n1Vl'UV11'UlJ1(;)11 ~~ 
' 
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d 
'VI 

- \;] ti-n.J 1~ m i'f Li:..J mL -w ~ '111~ci'1 A' qi'll ti .:i'1qicy1V1~ ti 

-if ti l'l n i;i .:i~ i;i .:iu 1mL~1 1u1~'\J'\J'lJti.:in1lJU qi.;a rm 1.:i 

'\J~V111'1 ru ru1 VI~ ti-if til'l ni;i.:i LL'1 ~m1mT'1-r'\J-W'1~ (ii Aru ~ 
.., " ' 

L~CJ1Y11V1i!1~~.:i~ti :ij1.:i :ij1.:i~'l.J~mn :ij1.:ititimL'\J'\JbL'1~ 
f11'\JfJlJ.:J1'lJ) 

., 
~ e:il Q..I cit 

lJ c( mru ~.:iu 

( C9l) b VI l'l b n ~ '11 n f111 lJ ~~VI~ ti f111lJ'\J n-w ~ tJ.:J'lJtl .:J 
' 

(l!J) lVll'l'1~1'1CJ 
'' 

(rn) LVll') Ln~'11n-w~~ m1rueYuV1~.:ieYu 1~~~'1qicy1 hJ 
\;]ti.:i-r'\J~~l'l1lJn~V1lJ1CJ 

(c() LVl(;l~tJ(;l1lJ~n1V1u~ 1 un~m~'V111.:i 
., 

ii c( mru ~.:iii 

(C9l) LVll')l'lll.l~n~V1mCJn1V1u~ 
(l!J) l VI l'l er u l zj ti 1~ 11~~qiqi11ii '11lJ11'1'Li lJ u~ l'l 1lJ 

'1qiqi11~ 

(rn) LVll'l~tJl'l1lJ~n1V1u~11lu -w1'\J. ~ Vl~ti1u'1ruru1/ 
' " " 

' ' 
(c() LVl(;)BtJl'l1m~LuCJ'\JYi 1m. n1V1u~ 

., 

(9)00 

(9)0'11 

ii b mru ~.:iii (9)0~ 

(C9l) 1~-r'\Jm1A'~L~timL~11:iJ CJtilJ 1'l.JY11'1qiqi1mCJ1 u 

nmYin1Vl'lJ~ 

(l!J) ~'1qiqi11~-r'\J:ij1.:i~1.:i 1li'l.Jl)i.J°'il'l1l.l~qiqi1 
~~ ~ I V 0 Q..I 

(rn) i:..JCJ'lJ'lltil'1tJti/f1'1ruru1 n1~v11n11'lJ~'lJ11.:i 
'U \J .., .., 

m1LL ~.:i-LJu11f11ti~1.:iL tJu511lJ Vl~ti 1li'1'1~1'1 
' 

( c() i:..J'1n11D Du~ .:J1'lJ VI~ tJ n 1d1~'\J~n1d.:i1'lJ:ij1.:J 

Vl~tlffo 1~Ln~f111lJl~CJVl1CJtl~1.:J~1CJlb1.:J 

(er) m ~ '\J ~ n 11.:i1u :ij 1.:i e:i tin LL '\J'\J LL'1 ~ f11 '\J f1 l.l.:J1 u 
" ' n tl'1~ 1.:iil~1tJ 1vi' l~ CJ tl'\J ~'l.J d ~ nti'\J n11rl tl'1~1.:J 1 u.:i1u 

" "" ., 
L~m1nu 

(b) m1m~Y11~uml.l~n1V1u~ 1 un~m~'V111.:i 
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~~ -:i 1~~'UoLJ eH?!'UfH ~Bvl1n11:5' ~~ ti:il' ~~ 1'1~ ?!~nu C9l<9l~ 
" ., ' 

I CV Qf.Q oC:lr. < Clf QJ CV .di! Q.I ti 

Vl'U'JtJ'l1'U"IJITT1'5 lJ?!V1'5BV1'51fl.! Ln tJ'J n'Un11'1~61f ff'il~'11'1 
.... ' 

~?!~ 1 'Umru~ L ~'U-:i1V1t11v-:i1'U"Uti-:i-Y~m~u5u~1~Lu'U1 tJ 

vi1lJV1~ rnnru'1 LL~~16m1~n1V1'U~ LU'LILVlvi 1 ~\>l'U hJ1~.Yu 
' 

m~ L U'UL ~ 1Vlil 1~ VI~ mu 'U~i1e)1'U 1'1Vli! 1~1 'U n11 
" " ' ., 

0 oQ Clf Q.I Q.I .di Q.I .., .dil Q Q.I 

~1L 'U'Un11 Ln mnu m1'1~'1fB '1~'11'1V11tim1u1V111i"1?1~ 
' 

u5u~V1~ti~~Li''Um1tJ5u~V1i!1~ L ~ti 1 ~Ln~m1lJL~ vV11v 

LLn ~Vl~-:i0~ Vl~titJ5u~VI~ ti~~ L 1'Uni1tJfiu~V1i!1~ 
1~ tJV1'1~ (>) l'l B'l1~11'11 Vl'loJ~1 fl nvr 'I Lb~ VI~ 'IUG'l~'UU VI~ B 

' ' 
tJ.Yuvr-:iLLvl?!B'IVl~'U'U1VlG'l?!B'ILL?!'U'U1Vl Vl~ti.X-:i~1.X-:itJ.Yu 

m~L u'UmiVl~B~?!iTu?!'U'Ut 'Uni1m~v11m1lJ~~ 
'IJ ,, 'IJ , 

qi1'Lil'lti-:i1~11-:i 1 VJ'l'fL vi1nuq m~v\'1m1lJ~~ 
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... 
'WU1 <9lb0 

11'1Jn"il'11'ULuwen 
., ' l!lei'. fll.J fl 1YfUli l!lctt>o 

' ' 

'1l.JL~"i!Yl1~L~1v~l1'111vt11:a11'1\Jmru U~'U'Vl1L'Vl'VW111\Jm i1Yl1~11'1JLfl\Jn11hh~Hn~1'1 v v 

1~u1~mf3111 

t~tJ~LU'Un11'11Jfl11i1n~JVl1J1tJ11~1tJn11~~~f)~~~1.:JLL'1~n11U~'\.111~'1~fl1fl-r~ 
~.:i'Vl1\J'Vl1~ n1ru1 t u1~ Ln~1., 1~(;111Yl1~11'1Jururu~~'U 111~ tJr\'1 LL 'U~i.11 LL'1~ Ei'LI tJv1l'llv.:i 

' u u 

'1fl1U~Uf\!f\!~LL,,,;.:J'IJ1~ ~\J~v1ud 
v v 

1J1i;J11 C9l YlW11'1JUf\!tY~UL~tJn11 "Yl1~11'llUf\!tY~n11~~~v~~~1.:JLL'1~n11U~l111 

~'1~fl1fl-r~ Yl.131. l!lctt>o" ' ... 
1J1i;J11 l!l Yl1~11'1Juf\!f\!~mm-ttu.:i~uu1v~'Un1'\.1'U~'\.1~.:i~vmLu~~u1'UirrnLi;ii''Uu1~mf31 

1 'LI11'1Jn'1'11'UL um~rn ll'LI~'U 1 u 
' 

1!1(;111 bf'I 1~tJm~nU'VlUruru~L~tJ1tlU~'1~ n1)~~~f)~~~1\J Vl~fln11U~'\.111~'1~ " " , , 
' 

1'Lin~'l-11l1tJ 1~LutJu ivu.:i~u u1~mf31 ivU'f\!rY'~ LL'1~ivn1"1'U~1~ 'l 'llv.:iwu1tJ.:i1'U'llv.:i1~Viv~ 
fl1tJ1~u\J~ULL°vi-lYl1~11'1JUf\!f\!~.Q' . 

111i;J11 Ci'. 1 'LIYl1~11"11uf\!f\!~.Q 
"n11~~~fl~~~1\J" '\.11J1tJfl111l11 n11~1L U'Un11L Ylv htt~1l1zj\J~'1~ L~tJn11~fl ~1.:J L •1h 

' • l..,j ... 'i ...... ..,j ..,j • 1 
LL'1nL u'1tJ'U '\.1)fl ~~tJ'U(;ln111Jfl'U(;l11J'Vln1'\.1'U~ 'Un~m~'\1111.:J 

"~'1~" '\.11J1tJm11111 ~'Ufi'1 .:i1'Uu~m1 .:i1'Unv'1~1.:i .:i1'U~1\J~mmnLL'1~.:i1'U~1\JvvmLuu 
' 

4 I LI ~ o 4 d do 1 
'\.11vmu~11\J1'Unv'111\J 111l'Vl\Jn11~1L'U'Un11fl'Ui;J11J'Vln1"1'U~ 'Un~m~·m1.:i 
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SI 

'Vl'U1 (9)<i'. 

11'1Jfl'oil'11'ULUffM1 - - · l!J<i'. · f1l.JJ11~'U5 l!:icrbo 
• • 

"~'Uf11" vrll1flfl11l.J11 i'M1 fl1.!1ru'1 ~~'U ~.:iu~m1~1.:i LL~~'V11'Yl~~'U~'U1111 11ll..r.:i . . " 
.:i1'Uu~ m1~ 11l.Jei fl L 'U~'U fl 1tY'U~1 fl LL\;]l.J~ Fi1"1Jei.:i .:i 1'Uu ~ m 1~ m hi'1 .:i n111J~ Fi1'Uei'l~'U F11tY'U 

'U 'U 'U ~ 

"'11'UU~f111" 'Vll.J1tlfl'l1l.Jl1 '11'U~1'1U~f111 '11'U~1'1L'Vll.J1U~f111 '11'U~1'1"11"!JeJ-:JLL~~f1111'U"!J'U 

lil1l.JU1~l.J'l~ nnvr1J1 fl LL w.:i LL~ ~Y11ru"!l ~'.il1 nuflfl~5111J1111V11eiti~ufl fl~ LL!il 1l.i'Vll.J1 flfl11ll11llfi.:i m1~1.:i 
dJ • • 

~f1~1'1'UeJ'l'Vl'1'lfl'l1'U'Uel'l1',2 m11'U"!J'U 1 'Uf111 L~'U'V11'11U11"llf111'Vl~eJ1 uulj~-11'U'UeJ'l'Vl'1'lfl'l1'U"!JeJ'11',2 

'11'U~1-:J~m m~n '11'U~ 1-:leJ el mL UU'Vl1ei fl'lU~l.J'l1'U ri eJ'1~1'1 LL~~ f111~ 1'1LL1'1'11'Ulil1l.JU1~l.J1~ f1{)'Vll.J1 mL vi 'I 
.. ' 

LL~~Yl1flJ"!lfl 

"-:i1'Unei'1~1.:i" 'Vlmflm1l.J11 -:i1'Unei'1~1-:imfl11 .:i1'Unei'1~1-:i'11511ruillnfl 'Vl1ei~-:iu~n'1~1-:i~'U1111 
" " 

LL~~ f111'!ieJl.JLL'1!l.J \;]m~l.J u1'UU1'1 ~eJneJ'U vr1eim1m~"11~'U~ii~n"Mru~"11'UeJ'I L~ tl'l tl'U\;]eJeJ1fl11 • 
· '11511ruu1nfl vr~ei~-:iu~ n'1~1.:i~-:inci11 11l.J..r.:i.:i1uu~m1~11l.Jei flL 'U.:i1'Urim~~1-:itY'U~1fl LL~ll~Fi1 

'U 'U 'U 'U 

'UeJ'l'l1'UU~f111~eJ'11l.i'1-:Jf1l1l.J~Fl1'UeJ'l'l1'UneJ'1~1'1tY'U 
" " 

"eJ1fl11" 'Vll.J1tlfl'l1l.Jl1 ~'IU~f1'1~1.:im11~Uflfl~eJ1'1L i1ei~V11ei 1i'1eltl1~ L-d'U eJ1fl11~"11m1 
" . " 

h.:iYm1U1~ h.:iL~ fl'U '1'U11Jn'l41 'Vl1eJ~'IU~ f1'1~1'1tl~1'1~'U~ij~ f1"Mru~"11'UeJ'IL~ mn'U 111!..r'l~'ln eJ'1~1'1~'U '1 
zj-:i'1~1-:i~'UL~eiu1~1tJ"ll'U1-ti'1eit1'11V11'umfl11tY'U '1 L-d'U L'115'1 ~1 vim~u1ml1 V1ei'1-:itl1 n'U'U u1~u1 
1 vJvh 'Vl1ei~.:i~'U '1 zj,:iL ll'U'11'Utl1~neiu"Uti.:i~1mfl11 L 'll'U Lfl~ti-:iu1'ummP1 ~vJVi 'Vl1mfl~ei.:iL1ti'U 

"'11511ruillnfl" 'Vl1l1tlfl'l11ll1 -:i1'Ue1'UL~ t11num1u1~u1 m11 vJvh m1~ei'111 f111 L 'V11fl1l'U1fl1l 
" ~ I I :: 4 dA d .Jd I.I 

f1111~U1tl'U1 f111"U'U'1'1'V11'1'Vltl 'V11'1'U1 'V11'1Uf1 'V11'1eJ1f11Pl 'Vl1tl'V11'111'1 'Vl1elf111tl'U'V1Lf1fl'l'Utl'I 

zj-:i~1L ti'Um11 'U1~~u~'U~'U 1~~'U~'U 'Vl1m 'VIUti~'U~'U 
".:i1'U~1.:i~u~n~1" 'Vll.J1 tJfl'l11Jl1 .:i1'U~1.:iu~m1'11 f1Uflfl~5111J1111V11eiti~Uflfl~ L ~m U'U • • 

~ ~ f11u~n~1V11mL 'U~ tJ 1 LLn'Vl'11fl.:i1'U"Utl.:J1',21'U~1'Ul Pl'l f111l.J '1 nTU Iii tJ f111l.J er.:i Li'.iei.:i f1{)'Vll.J 1 fl 

LP11~~P11'11ili m1L~'U m1fl~.:i ~.:iLn111~til.J i'VlmP11'11i1i L 'Vlfl L 'U 1~~ '11511ru'1"U Pi~u1w.i'U5111l .. . 
m1 Pi n"M11:ij fl vr1ti ~1'U~'U~ ti fl "l 'U1111 n'oil"Um1'~'Vl1ei"U m V1-t11 t1.:i1'U'U ti.:i1'~ " ... .. 

"~1\J-J1~tleJnLL UtJ~~tlfl1Ufll.J~1tJrieJ'3f~1~" \1l.J1£.lfl11l.J11 'l1\J~1~U~n1d'11ntJflrl~DddlJ~1 • • 
4 ~~ d 4 I V 

'Vl1eJ'UlilUflfl~ LV'leleltlf1 LL UU'Vl1tlfl1Ufll.J'l1'Uf1tl'111.:J • • 

I d 1 SI i]<I o LI 0 I"" q .J Sid SI 

"11fl 1 f1~1.:J" 'Vll.J 1 tJ fl'l11J11 11 fl1 L YI tJ "!l L 'U~1'U'11'V11UL u 1 fl UL 'V1 tJU11 fl1'Vl ~ fl'U"!JeJL'1'UeJ .. " 
1Jl~'UL'1'Utl 11zj.:J'111J11{1~\11~tl~\11~1.:J 1Jl'1~.:J\Jl1l.J~1~U ~'l~tl 1 u\1 

((j)) 11fl1vtl.Jll.J1'.il1nn11f11'U1ru1i11l.JV1~nLnru'1~flru~m1:1Jn1111fl1n~1.:in1'Vl'Ul'I 
(l!i) 11fl1vtlJll.J1'11n~1'U-U'ti:i.J~11fl1tJ1.:i~.:i"Uti'l~'1111~m:i.Juru~nm.:i~111"11 

41 'U , ., 

( m) 11fl1l.J1Iii1~1 'U~'11iJ n.:iutJ 1~ m ru'Vl1ei V1'11 EJ'l1'U n~ 1.:i~'U n1'Vl'U 111 ... 
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., 
'Vl'U1 (9)ct . 

tfll.J c9rr;nei'. \Jlti'UVi l!:Jei'. fl 11'!lfl'1'11t.ILUfl~1 
., .. 

l!:iei'. fll.Jf11YfU'B l!:ictno , , 

(Ci'.) 11fl1v11~ll1'11flfl11~U11fl1'11fl~tl'l\Jln1~ 
(ct) 11fl1~LflEJ~tJ'Vl1ti~1'1fl~'l'Vl~'l'1~f11EJ 1 'U1~ EJ~ L1n1'18'1U'IUU1~l.J1ru , 
(o) 'nfl15'U1~1J11lJV1~mflru'1 15m1 vi1mL'U1'V11'1'Li~~"llti'IVltJ1EJ'l1'U'lJti'l1'!i1'U 1 
1 'Umru~ih1fl1\J11lJ ((9)) 1 m 'ff11fl1\J111J ((9)) fl8'U 1 tJmruv1'UJih1fl1\J11lJ ((9)) LL~ii11fl1\J11lJ (l!:J) 

vi18 (rn) 1m -ff11f111J111J (l!:i) vi18 (rn) n8'U 1~EJ'1~ 1-tl11Fn1~1J11lJ (!!J) vi18 (rn) 1 "1Fi1il'lfi'l'Li1~ LEJ'!1tl 

'lJ8'IV1tl1m1'LI'lJ8'l1'~LlltJ'11~ru 1'Umruv1'wii111"11mll ((9)) (!!J) LLn~ (m) 1mi11f111J11lJ (Ci'.) (ct) vi1ti (o) ... .., 

1~EJ'1~ 1 i11fl11~1J11lJ (ti'.) (ct) vi18 (o) 1 "1Fi1il'lfi'l'Li1~ LEJ'!1tl'lJt1'IV1tJ1EJ'l1'U'lJm1'~Lll'U'11~ru ... .., 

"L~'U'lu'Li1~lJ1ru" 'VllJ1 E.Jfl11lJ'.h L~'U'IUU1~lJ 1 ru1J111l fl!JV1ll1E.Ji1 ~1 EJ'lu'Li1~l.J1ru11EJ~1 EJ 

fl!)'VllJ1 E.Ji1~1 EJ15m1'lu'Li1~lJ1 ru vi18 fl!J'Vll.11 EJ L~ m~1 EJ m1 L8'U'IU'Li1~ m ru L~'Uzj'IV1tl1EJ'I1'U'lJ 8'11'! 

1~1'u 111~ EJ1~1'u8~cy11J1'11fl1'!ll'U 1J1 ~n "1hi1J18'ltl 1~'l fl~'I 1J11lJ fl!JV1ll1E.Ji1 ~1 EJ15fl11'lu'Li1~lJ1 ru 

'Vl18 fl!J'Vl1l1 E.Ji1~1m~'Ul"1'lfl~'I L~'Uzj'l'VltJ1EJ'l1'U"llti'l1'!1~-!u 111~ EJ hJIJ18-:itl1~'lfl~'I L U'U11EJ1~ LL~'U~'U 
\J111lfl!J'Vlll1EJ LLn~ L~'U n1.;aim Fl1'B11lJL .UE.Jll V1~8~n'Li1~ LEJ'!1tl~'U 1~~\JlflL ll'U11EJ 1~'lJ8'111'!1fl11 
~1'U~ 8'1 ~'U \J11lJ fl!)VllJ 1 EJVl18~ ':i1'!1fl11~1'1.J~ 8'1 ~'Ui'.i eJ1'U1 '1 L~ EJ flLfl U \J11lJ fl!)'VllJ1 EJ LLn ~ 1 '!-1VllJ1 EJ fl111J 

111Jfi'IL~'UQ L~'U-d1m Vl~8 LLn~ L~'U~'U\J11lJ~rl1'Vl'U~ 1 'Ufl!Jfl1~'V111'1 . 
"vitl1EJ'l1'U'llti'l1'~" V1ll1E.Jf111lJi1 11'!1fl11~1'Uflm-:i 11'!lm1~1'Uni1n1fl 11'!lm1~1'U~8'l'1'U ... ~ 

1'!1'11V1n'11J11llfl!J'Vlll1E.Ji1~1EJ15m1-:iu'Li1~lJ1ru ti'lrolfl11lJ'Vl1'!1'U 8'1rolmB'11~ 8-:if"i'm1J111l'!!'B11lllJC\J 

V1tl1EJ'B1fl11'1Jt1-:imn 1JV111'Vl EJ1~EJ 1 'Un1nu'll8-:i'!~ vitl1EJ-:i1'U'1-:in~1'~'1n1vi~81 'LI n1nu'lJ8'l1'~rn.n1 
" "' "' "' 

'VltJ1EJ'l1'UB'11~'lJu'I~! LLn~'VltJ1EJ'l1'U~'U\J11lJ~rl1'Vl'U~ 1 'Ufl!Jfl1~'V111'1 
"L~1V1iJ1~" V11J1E.Jm1l.d1 ~i'.iV1iJ1~L~EJ1num1~~~8~~~1-:iV11t1m1u~m1~'1~ 'V1~8~m~-ru 

~ , ~ 

ll8U'Vll.J1 EJ'11 fl~ii e:l1tJ1'11 "1u;; ~V1iJ1~ L~ m num1~ ~~8~ ~~ 1-:iV118 m1u~V111~'1~'lJmV1tl1 EJ-:i1t1'llm1'~ 
\j dJ , " 

"flru~m1lJm1t1 LEJU1EJ" 'Vlll1E.Jm1lJi1 flru~m11lm1t1 LEJU1E.Jm1~~~t1~~~1-:iLLn~m1u~V111 
~'1~f11fl1'~ , ... 

"flru~m':ilJm11ii'1oEJ" V1lJ1E.Jf111m1 flru~rn1lJm11ii'1out1cymm1~~~a~~~1'ILLn~m1u~V111 
~'1~f11fl1'~ , ... 

"fl(\J~fl))lJfl1':i11fl1fln1'1" 'Vll.J1 E.Jfl11lJi1 f\ru~ fl))lJfl1111fl1flm'ILLn~~'U'Vl~ L ii EJ'U~U)~ fl8Ufl11 
~ 

"flru~m1lJm1 fl .'Li .'Vl." 'Vlll1E.Jm1lli1 flru~m1lJfl11fl111l~1lJiit1ut1'lnt1m1'V1'1~1J1 • 
.a,, ' I .c::ri. ' I.Ill .c::il 

"191ru~m11lmw1'111ru18'V1'01ru" 'Vlll1E.Jm1m1 flru~m1lJfl11'V'l'111ru1t1'Vl'B1ruLLn~'lJm8'1L1EJ'U . , ., 
tJ Cl I U .c::il llU U ~ c:il 

"1!1J'U\Jl1" 'V11J1Elfl111J11 1!1J'U\J11~1fl~1fl11\J111J'V'l1~11'!1Uqj(\j\Jl'U 

1111J111 ct 1 "11~1l'U\Jl~i1m1m~'V111'1m1fl~-:i-!mnfl11m1l'V'l1~':i1'!lururu1i-d mi~ 1 v1ii ... ..,.., 

eJ1'U1'18tlflfl!Jfl1~'V111'1LLn~1~LUEJUL~t!U~~fl11\J111l'V'l1~11'!1UC\j(\j1i.Q' 
fl!Jfl1~'V111'1LL'1~':i~LUEJUi!'U L~81~u1~fl1P11'U11'!1fl'1'11~LUfl~1LL'11 1'Vl1iu'l~u1~ 
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., 
Vl'U1 (9)b 

11"1.lfi\1'11'\.JL '\Jfl~1 • 

1J11J111 b LvltJ1~flTruljtmLMmn'\Jfl11~~t)~~-:[1\lLLntfl11'\J~Vl11~'1~L~m1-ffL~'U\l'Uth~1nru 
L tltJ 1 utJ~1.:iii'lh~~V1TimY1 Lfi~Fl1111~11Fhl'i tJm1fi '1'!JtJ.:i-r;j LLn~utJ.:intJu ruvt1m1V1'1~1J1 1 ~vt'll1 EJ.:i1tJ"lm.:i-r;j 

, 4.J u , 41 

ul]~m11 LL tJ1V11.:i'!JtJ.:iY11t 11"1.lucycy"itl' LLnt fl{lm~'V111.:i 1t L -U EJ'U LLn~i.J1t rnlil~tJci flm11Fl11111 tJ 
" ., ........ 

Yl1~11"l!'\Jqjqj\J1'U 

L~t) 1 ~m1~1L tim1'U'!Jt)\l-r;ji'11vtfi'1 11vt1iV1m'1 EJ L 'Un1n'\J'!Jtl\l1';j vt'll1m1tJ•1m.:i-r;j 1 tJ~1.:iu1~ L Vllil 

vt1tJci1'U\l1'U'!Jtl\lVl'll1EJ\l1'U'Utl\l-r~~~ ~~ L 'U~h.:ii.J1t L Vllil vt1tJvt'll1 E.l\l1'U'Ut)\l~~~'UIJ111J~ rl1Vl'U~ 'Ufl{J fl)~V111\l 
Ln~i'l111J~ ~VI~ 'ULLn~ii fl111Ji'lci tl~\ll1 V11fl1';ji'11Vln '1 1JV11i V1 mr;l E.l L 'Un 1n'\J'lltl\l-r ~ vt1tJvt't11EJ\l1'U'Utl\l1' ~ir'U 

, 4.J 41 4.J 

u1t'1.:ifi'1t~~ 1 ~ii1t L -U EJ'U 'lltJu.:il'1'U 'Vl1tJ'lltJururu11LMmn'\Jm1~~~tJ~~~1.:iLLn~m1'U~vi11~'1~~'U1.ff LtJ.:i ... ... . 
~.:ivt11~vi1tJ LL~'U1.:ici1tJ fit ~mtvi'11~ fa EJ~tJ.:i~1 L titJ rn11 ~'1tJ~Fl~tJ.:in'Uvi'1 fl Lflru'1rn1~~~tJ~~-:[1.:i 
LLnt rn1'\J~V111~ '1~m11 LL 'U1V11\l'lltl\lYI 1t11"11u ruru"itl' L l'U LLIJ1L'U~1.:ii.J1t L 'Vllil~vi'll1 EJ\l1'U'llm-r;j'Vl1 tJci1tJ.:i1tJ , u" 41 

'IJCJ\l'Vl'll1EJ\l1'U'Utl\l-r~~\ltl tjii fl{J'Vl111 El 5111! LU E.ll.JU!j'U~ vi1 el '111!Jli.J1t L Ylru LL "1 \!Yl tl\l~'U'IJ tl\l~ 1\lU1~ L 'Vllil,j'U 
~I .. • 1" ~I I ..i L u'Uf111L\lYl1t'V!'rnf11'V!'U~ 1L ulJtlE.11\ltl'U 

1tL UEJ'\J 'llm1.:if01'U V11tJ'1ltJuqiqi~i;i1111111"1'1tl\l '1~n1V1'U~ 1~rn1~~~B~~-:[1.:i1~EJi51'1~L~tlfl 
.... .,. ~I ,.,j~., 

Vl1tl15L\lYl1tL'11t'1\l\J111J1J1\J111 <tb L u'UtlE.11\ltl'Ufl ~~ 

1t L UEJ'\J -U'tJu.:il'1'\J vi1B-U'tJuqi~~1J1111111fl'1tl\l LLnt11w1'1111 ~tJ.:i 1~1''Ufl111J L ~'U"!ltl'l.J'11fl 

i'lru~m111m1'U fo'U1EJ LLn~ 1 ~i.J1tmli11 'U11"11fi'1'11'UL ufl~1 • 
1111J111 rrl Y11~11"l!ucyqi~tl'mm-ffu.:if'1'ULLri 
( (9)) fl 11~~~€1~~-:[1.:i"!m\l-r~i'11V1fi'1~ LMm n'\J fl11Yl1cU"!l EJL~ EJIJ11\l 

(l!>) fl11~~~t) ~ ~-:[ 1\l EJVl L;U fl 1ru LLnt f\11'1.J ~fl 11~ L Mm n 'l.J i'l111J~'U i'l\l'Utl\l"!l1~L~ E.Ji5-r~'\J1n 
• 4 

l'itJ-r~'\J1nV11tJ 1~EJm1~~~tJ~~-:[1.:i'11 fll'i1\lu1~ L 'Vllil~fl!JV1111 EJ'!JtJ\lu1~ L V11i1t!'Un1V1'U~ H L iJuB~1.:i~'U 
(m) m1~~~tl~~-:[1\lL~tlfl11i~mLnt~\JlltJ1 L~tJm11~'U~fl11"tn.:ii"ll1m1'1Jm'1mU'UtJ~11Pin~1 , 

vi1cim1-:[1\l~mn~1 ~\ltl' vt11J'111111t:1~1Lti'Um1i;i111Y11t11"!lucyqi~m~ 
(~) m1~~~tJ~~-:[1\l L~EJ 1 .ff L~tJnvi1m~'U-d1mviatJ'11fl-rmnnl'i1\li.J1~LVllil tJ'lfim11tvii1.:ii.J1tL Vllil v 4 

'1mU\Jfl11L~1.J1t'Vli1\lU1t L Vllil tJ'lfim11'11.:ii.J1tL Vllil~\l L 1.J1t~'\J-r;j'\J1n LLnt~iil "ll1t ~'\J-r~'l.J1n lJnti5 
4 4 v 

Vl~tlLtlfl"!l'U~1.:iu1~L Vllil ~'1qiqi1vi1tJ'lltJn1vi'U~ 1'Um11 ~L~'Utj'vi1m~'U-d1m viatJn1'V!'U~ 1 i'L tltJ'iJ~1.:i~'U 
(ct) m1~~~tJ~~-:[1.:i1~EJ1.ffL~tJnV11m~tJ'1i1mviatJ'11fl-r;j'\J1nl'i1'li.J1~LVllil 'il'lfim11~m1.:ii.J1tLVllil 

v 4 

'1t:11UtJfl11L~'U1tvt11.:ii.J1t L Vlf'l tJ.:ifim11'11.:itht L V1\il~.:i 1 'U1t~'\J-r;j'\J1n LLnt~ii1 "!!1~ ~'\J-r~'\J1n lJnti5 
4 a v 

vi1mtJfl"!l'U~1\lU1t L Vllil ~'1qiqi1vt1tJ"!ltln1'V!'U~ L 1.Jf\111 ~L~'UQV11tl L~'U'1i1mvtatln1Vl\J~1 i'L ll'U'il ~1\l~\J 
1~EJ 1-llL~'UnV11tJ L~tJ'1i1EJ L vi~tl,r'U~11Jnu L~'U.:iuu1t111ru zj.:i'11tJ1uL~'UnV11tJ L~'U'1i1m viatJvtl ii!'UL iJtJ 1 u 

v v 

1J11lJvt'1mflru'1~Flrutm111m1tJ 1E.Ju1 EJ'IJ1t mliln1vitJ~ 1 tJ11"!ln'1'11'U L 'Ufl~1 • 
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... 
''v1'U1 C9lg-J 

';i1'1lfl'1'11'ULumn , 

(b) fl1';j~ ~~el~~ '11\l'llel\l"'mu'Uel~11Pi fl~1Vl~el"'fl1'U~ mu1n~ L U'UVl'l.h EJ\l1'U'llel\l-r;) 1~ EJ 1-ii , .. 
L~'UU1'11m111~\l~ elfle.Jn'llel\lL~'UU1'111"1 1~ fJ 111 "l '1iL~'UU1'11fl"t!'U~111tlU L~'U\lUtb~mru 

fl1';j~~~el~~'11\l\;1111 (C9l) (®) LLn~ (bn) ~1~-ruEJflLl'UlJ1,,;''l11~';i~';i1'1!Uqj~~-d1111-?iu\l~U 
c;lel\l L U'U 1 tlm11V1"' fl Lflru'1~1"1 ru~ fl';i';jlJfl1';i'U LEJU1EJtl';j~ mfil n1V1'U~ 1 'U';i1'1lfl'1 '11'U L Ufl~1 1~ EJU';i~ 111 Pl , 
i;)\l fl~11'1~ rl1Vl'U~ 1,,;'VIU1 fJ\l1'lJ'llel\l-r;)L"''UelL~el\l fl1';i~ ~~el~ ~'11.:i 1~\;1111 (C9l) (®) Vl~el (m) vi el .. 
fl()J~f)';i';jlJfl1';i'ULEJU1fJL~elel'UlJmm~-rufJflLl'ULU'U';i1EJmruttlfil~ , 

111 ';ifJ n L l'Ui11 ,,;'oJTU'VlUqj~~ LL \-i.:i ~';i~ ';i1'l.IU qj~~;ill 11-?iu\l~U LLtlfl 1';i~ ~~el~~ '11'l 1~i\l'Vlll~ 
Vl~el LLviU1\l~1'U'Uelfl L wumn fl fl1';jfJ fl L l'U(;l1111';i';if)Vl~\l 1,,;'(;l';i1 L U'U~';i~';i1'1.1 m1't:t~fl1mll'liel L"''Uel'tlel\l 

flf\J~fl';i';ilJfl1';j'lJLEJU1fJ 

mru\'11111';i';ii"1Vl~\l LL'a~1';i';ii"1"'111 1,,;'VIU1E.l\l1'U'tlel'l-r!~~ 1,,;'iifl!]Vl~el';i~ L UfJUL~E.11tlU fl1';j~~~el 
~~'11\l LLn~f11';iU1Vl1)W"'~ (;1111"1"' fl Lflru'1 LLn~ LL 'U1'V11\l'llel\l~';i~ ';i1'!1Ururu~d 1~ fJel ci1\lUel EJ{J) el\lii"1"'fl fl1';j , u u 

.J 
(;1111l.J11'l';i1 ~ 1';i';ii"1Vl'U\l 

flT~~~~el~~'11.:im11 (b) 'Uel fl\11 fl"'fl1U'Uel ~11PimnV1~el"' m'lJ~ mu1n~ L U'UV1u1 EJ\l1'U'llel\l-r;l , .. 
c;) el\l ~ 1 L U'U f11';i(;l 1111 ';i';i fl~ LL~1 1,,;'"' mu'U el 1'111Pi fl ~1 '\-1 ~el"' m 'U~ tl1U1"1~ L U'lJVIU1EJ\l1'U'llel\l-r ;)"t!'U ';i 1EJ\l1'U , .. 
c..in 111';itln~\l1'U vielflru~ m';illfl1';i'U 1EJu1 EJ(;l111V1"'n Lfl ru'1 Lrn~15111';i~flru~ m';i111111'U 1E.1u1 EJ n1V1'Ul'1 

1111'111 ~ fl 1 ';i'11'1 ~el '11'1 '11\lLLn~111';iU1VI 1 ';iW"' l'l'll el\l "1U1fJ\l1'U 'lJ el\l-r;lc;l el \l ti el 1,,;' L n l'1 , .. 
tJ-;j~ 1EJ'll'l1"'\l"'~LLnV1'tl1EJ\l1'U'lJel\l-r;) LL-a~c;lel\l"'el~fl~el\lnu'Vl"'nm';i i;)\lviel 1 ud 

'IJ , .. 

(C9l) 1'111~1 1~ EJW "'~~'1~~el '1 ~'11\ll'i'el'liifl rufl1~V1~el fl ru"' fl'l:tru~~\;lelU"''Uel\ll (;1'1U';i~"'.:iri , , , , , 
1'Uf11';i1 '1i'l1'U'llel\l'\-1U1E.l\l1'U'llel\l-r;) ii';i1fl1~ L Vl111~'111 LLn~ii LLe.J'Uf11';iU1Vl1 )W'11'1~ L '\-1111~'111 LLn~"li'~ L \l'U .. , 

(l!i) 1 tl~'l1'1 Ll'1EJm1'1~~el'1l'1'11\lLLn~f11';iU1V111w'1~c;lel\lm~v11 famlll'lLe.JEJ LU~ Lelm'11,,;'ii , 
m1LL "ll'l-U''Uel ci1.:i L U'U5';i';ill iim1tlii~viel~tl';i~ flelUfl1';i'V1m1EJ11'1 m vh L Yi E.111 n'U ii';i~ EJ~ L 1n1~ L V1111~'111 dJ 'IJ , 

LLn~ L ~ fJ\lYm vi el f11 ';j ~'U'!i el L'1'U el ii'-1"' fl;)1'U f11';j~ 1L'U'U\l1'U"li'1'1 L \l'U LLn~ii f11 ';j Lu I') Lc.J EJ'!i ell.In fl1';j'11'1~ el~ 1'1'11\l 
.. 'IJ 

LLn~ fl1';iU1Vl1';iW'1~ 1 'U'Vlfl,!'U\;lel'U , , 
(m) iitl';i~~'V15fl1~LLn~tl';i~~'V15c.Jn 1~EJc;lmii111';i11\lLLc.J'Ufl1';i'11'1~el~~'11\lLLn~fl1';iU1"11';iW'1~ 

~1\l"1U1L~el1,,;'fl1';i~~~el~l'1'11\l LLn~ fl1';jU1"11';iW'1~ L U'U 1 tlel ci1'lviel L ~el\l LLn~ii n1"1'U~ L 1n1~ L V1111~m.J , 
1~EJiin1';iU';i~LlJ'ULLn~LU~Lc.Jf.lc.Jn~11qV1B'llel\lfl1';i~~~el~~'11.:iLLn~fl1';iU1"11';iW'1~ 

(~) l'l';i1'1'1elu 1~ 1~ EJii 1111 Lnu'!iel11nm';i~ l'l~el~~'11.:i LLn ~ m';iu1"11';iw'1~el ci1\l L U'U';i~uu 
'IJ , 

L~elU)~ Lf.l'!l'U1 'Ufl1)1'l';i1'1'1elU 

1,,;'Vl'l.i1EJ\l1'U'tlel\l-rji 1-ii'-1~ flfl1';jl'J1l.J1';i';ifl'Vl~\l L~el LU'ULL 'U1'V11\l 1 'Um';iun~ L~mnum';i~ ~~tl~\'1'11\l 
LLn~ 1111u1"11';iW "'~ V11 fl fl1';j~~~ el~ ~'11\l hl L U'U 1 tlm11V1~ flfl1';ii;i'\l fl~11 LL\;l Ll.Jiic..i-avi el 1111~~~el~ ~'11\l , 
elci1'liii1EJ'11~ru V1~elLn~'11flmrud\l~1'U "1~eliiLV1l'lc.JnV1~el1"11111~1LlJ'U~'U fl1';j~~~el~~'11'l"t!'lJcim.J1l.JL~fo1tl 

u , 
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II 

'Vl'U1 (9)~ 

11'!ln'1'11'UL 'Uff~1 ., ' - l!:J<i'. nl.Jfl1Yi'U5 l!:Jcrbo 
' ' 

1 m "li'VI"' nfl111'111J111fl'Vl~\l L U'ULL 'U1'Y11\l 1'Ufl11U~'U~IJ111Jtl1'U1'1'\lltJ1~"i.JeNflru~m1l.Jn11'U1CJ'U1CJ 
flru~m11Jm1iu'10CJ flru~m11Jm111Fnmn\l flru~m11Jm1 fl.tl.'Yl . LLn~flru~m11Jm1Vi'111ru1t1'Y151ru 

' 
1~Wtl'U fal.J 

' 
m1n1'\ll'U~flru"'n~ru~m'Vi1~"i.Jt1\l~~~~'1~v11m1~~~t1~~:ij1\l 1~m11m1'U"i.Jt1\l-r~ 

' ' .. 
fi1u\ln\lflrufl1Yi L'YlflUfl LLn~11JlGU1~~\lrl"i.Jtl\lfl11~~~tl~~~1\l~~~ir'U LLn~~11JiJ1~n1'\ll'U~flru"'n~~LOYi1~ , , .. , 
"i.Jtl\l~~~ 1 mn~ LflEJ\ltl'U~~fl 1~~~fl'Vl~\l 'Vl~tl"i.Jtl\leJ"i.J1EJ11CJ 1~11EJ'\11~\l1~movn~ L 1'ULL~~~~~'1~vl1 

' 'U ' 

m1~~~t1~~~1\l1J111J1'1J1Gtl1~~\lri°tT'Lii1~~m~m'Vl~t1'1~1'1t1\l 1'li'fl~1'Vl'1"i.lm~~fl1~ m ~1~'U~~t1tT'U 1~ 
' ' 

mm1 C9lo mCJ1!'1u\l~'Ul.J11J\11 bb ~11JiJ1~m11m1'U"i.Jm-r~Ltl~Le.Jmfll.'1'Ut1"i.Jt1\leJ~mfll.'1'Ut1 
... 'U 

1 'U~l'U~ L U'U~11~~1~ruLLn~L U'U'!!Cll.Jn'Y11\l L 'Ylf1Ufl"i.Jtl\leJ~'U'!lt1 L~'Utl zj\lfl1'1ntl 1~Ln~fl111~ L m EJ'UL~m mCJ'U 
., 'U 'U 

1~'\lll1\leJ~'U'llCJ L~'Utl~1 CJ tl'U l'l fl ej'zj\lij1~ L~ CJ1'llfl\l tl'U n 11~~~fl~~ :ij1\lfl~ \ltT'U'Vl~tll'l fleJ~'U'!ltl L~'Utl11CJ5'U 
'U 'U 'U 

L i''LILL~ L U'Ufl11 L tJ~ Lc.J CJoLJtll;Jn~t1~i1€11'U1'1V1tJ1~ml.ln!)'Vll.J1CJ 'Vl~t1m1~1 L U'U m1m1l n!J'Vll.l1CJ 

l.J11Jl11 (9)(9) 1 ~V1i.J1 CJ\l1'U"i.Jtl\l-r~~~vl1 LLc.J'U fl11~ ~~fl,)~:ij'1\ltl1~'11tJ LLn~tl1~ fl1?1 Lc.J mL Yi~ ... 
1'LI1~u'ULfl~t1-zl1v~11~'UL'Yl?l"i.lmml.lury~nn1\lLLn~"i.Jt1\l'\lli.J1m1'U"i.lm-r~1J111Ji5m1~ml.Jury=tinm\ln1V1'U~ 
LLn~ 1 mi~t11~m?11~mtl~Lc.JEJ ru ~m'U~U~tl1~fl1?\"i.Jtl\l'\lli.J1m1'U"i.Jt1\l-r~ir'U Li''ULL~ .. 
'Vl~fl (o) 

(l!J) mru~i11\l L~'U 1 'Ufl11~~~tl~~:ij1\ll'111J~ rl1'\ll'U~ 1 'Un!)n1~'Y111\l'Vl~fli1f1111J'11L U'Ul'1t1\l 1 "Ii~~~ 
1~CJom5'U'Vl~mll'U~~~~'1~"i.l1CJ'YlCJ~IJl'11~ ~-:id vi11Jl.J1m1 cn:i (l!:l) ("i.J) (-:i) Vl~fl (o) 

' ' 
(r;n) n 1 ru~ L U'U\l 1'U :ij 1\l ~ tl'i n ~1~ i11\lL~'Ur)1:ij1\l IJl 11J~ n 1'\ll'U ~ 1'Un!]fl1~ 'Yl)l \l'\11~ fl~ i1 

f1111J'11LU'Ud\l~1'U'Vl~tl~L~tl1tl'Uf1111J~'Ufl\l"i.Jfl\l'!l1~ ~\l.Q' IJ111Jl.J11J\11 G"Jo (rn) ("i.J) 'Vl~tl (o) 

(Ci'.) mru~ L U'U\l 1'U:ij1\ltltln LL 'U'U'Vl~fl fll'U fll.J\l1'U rit1~~1\l~i1f1111J'11 L U'U L ~\l~l'U'Vl~tl~ L~ tJltl'U 
' 

f1111J~'Ufl\l"i.Jtl\l'!l1~1J\11Jl.J11Jl)1 ~l!:J (r;n) 
II o 

CU ' .q,clll clil CL.I 0 CL1 4 CLI I.I 4 

'\11'1 fl L fl ru'1 1lifl11 LLn ~ 11 CJ n ~ L ti El~ fl11'1~'Yl1 LLc.J 'U fl11'1 ~'iltl '1 ~'11\l IJ111J111 fl'Vl'U\l 

LLn~m1Ltl~CJ'ULL tln\lLLc.J'U 1 ~L U'U 1 tl1J111J1~ LUCJ'U~-r;il.J'UIJl~n1V1'U~ ... 
mm1 (9)\!J V1t11EJ\l1'U"i.lfl\l-r~l'1fl-:i~~1 ~i1 m1u'UVi n11 CJ\l1'Uc.Jnm1Vi'111ru111 CJn~ L~ CJ~ .. 

i5fl11LL'1~.ff 'U1J1t1'Ufl11~~~t1~~:ij1\l LLn~~~ Ln'U 11t1~1\l L ll'U1~'U'U L ~fltl1~ 1CJ'll'LI1 'Ufl111J111'1~'llt11Jn 
'U 'U 

11 II 
U o CL1 cl C11 .Clil 4.c:il CLI U 4 Cl.I II 

n 11'1 ~'Y11'U'U 'Y1 m1EJ\l1'U e.rn fl 11"fl'111ru1 11 CJ n~ Le:J CJ ~1un11 LLn~ "i.l'U IJlfl 'LI n 11'1 ~'ilt1'1 ~'11\l 

LLn~m1~m"i.lm ~t11J111'1~u'LIVim1CJ\l1'Ui;l'ln'111 1~LU'U1 tl1Jl11J1~ L uCJu~-r;jl.J'U1J1~n1V1'U~ 
'U .. 

l.J11Jl11 (9)bf) 1'Un11~~~ti~~:ij1\l eJ~i1'VltJ 1~~1 L U'U fl111'1ti'l1l-l L U'U ej'i1~1'U1~ L~CJ nu 
'U 'U 

eJ~'U'!lm~'Utl'Vl~fl fi~ruru11 'U\l1'UtT'U 
'\J '\J ...... 
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... 
'WIJ1 C9'J~ 

11'lln"il"il1m 'lJ fl'l~n .., ' 
- lV<i'. fl:l.J.fl1Yf\Jli l!:lctbo , , 

1 'IJ fl1ru~ti11flfl1'l.Jfl1 tJ'VI~ -:i-J 1 ~~ lJ'Vl°Li 1~~1Lij'IJfl1'~ IJ11l.J111 fl 'VI~ \l L lJ'IJ ~iJ'11'1.J 1~ L~ tJ tl'U 
~ ~ ~ 

~~'1.J'lltiL'1'1.Jti'Vl~til"i~ ruru11 '1.J.ff 'IJ1J1ti'IJ'Vl~..:i.ff 'IJ(;)tJ'IJ 11'l'llti..:lflT~~ l'l~tl~ l'l-.ij1.,:i 'Vl~m U'l.Jm1llm11 'l.Jflru~m1llm1 
'U 'U .., u 

fl11~1'l~tl~l'l-.ij1..:i LLIJ1Llli1~"~tlfl11~1'l~tl~l'l-.ij1..:imh..:ii1\Jmh•1(1,! fl11~1'l~tl~l'l-.ij1..:i'1'1.J~tll.J 111L~tJ 1 ti 

m1J111 C9'J<i'. L ~ti 1 ~m1~ l'l~ti~l'l-.ij1-:i L ll'1.J1 tlLl'lm~tJ'U~ti mL"~ 11lriti 1 ""\nl'lfl11l.JL~tJ'Vl1tJ 
~ti'Vlll1 tJ..:11'1.J'lltl\l'!;J 1 'IJ mru~'Vlll1tJ..:11'1.J'lltl\l'!;J1~v11fl11~1'l~tl~1'1-.ij1,:i.ff 'IJ(;) tl'IJ'Vl~..:i.ff 'IJ(;)tl'IJ 11'1 Cjl'lvrn11'1 

"' "' 
'Vl~tl~l'l'Vl"\lL~fl°LitimL"~ 11li1~"~tlfl11~1'l~tl~l'l-.ij1..:iti~1..:llJUmhi"i'(1,! fl11~1'l~tl~l'l-.ij1..:i'1'1.J~tll.J 111L~tJ 1 ti 

mm1 C9)cr ~i1-el1'1.J1"ilti'4:ir~~-:i~ti'Vl~mr..:i-.ij1..:i-W'11'1 Ll'l tJ1611'11J11lJYi1~11"!lu(\!cY~d"il~ L iJ'IJ 

~~11..:i~1LL 'Vlll..:i 11'1LL"~.fl1tJ 1 '1.J1..:IL~'IJL vh 11'1 1 ~L lJ'IJ 1 tl1J11l.J1~ LUtJ'U~'!;rn'IJ(;)~rJ1V1'1.Jl'l 
~ ... 

'Vlll11'1 ]!) 

m1i1'11'1.J11l.J'lltl..:!.fl1fltl1~'ll1'll'IJLL"~ ~tl1~ fltl'U m11 'IJ fl11Uti..:i tl'IJ fl11'Vl"il~IJ1 
~ , 

l.J1\J111 C9'JD L ~tl 1 ~Lnl'lfl11l.J L tJ1-:i1'11 '1.Jfl11~1'l~tl~l'l-.ij'1\lf11fl'!;i 1~'Vlll1tJ..:11'1.J'llti..:i-r;J~l'l1 ~ ... ... 
f11fltl1~"!l1'll'l.JlJ'11'1.J11ll 1 'IJ fl11~\l Lfl IJ1 fl11 ru.ff 'lJIJ1 tl'IJ'VI~ ..:i.ff 'IJ (;)tJ'IJ 11'l'lltl..:i fl11~ l'l~tl ~ 1'1-.ij' 1..:l'llti..:i'Vlll1tJ..:I1'\J'llti..:i-r;J 

"' 
IJ11l.J~rl1'Vl'IJl'l 111 'IJ'Vll.J11'ld 

ll1\J111 C9'JriJ 1um1~1L'Ll'l.Jfl11ml.ll.!11J111 C9'Jb flru~m1l.lm1 fl .tl.'Vl. m"iln1'Vl'IJl'l1~i1 

m 1~ l'lv11-Uti (;)fl "..:i fl ru li11l.J 1J11l.J Lfl 1..:i fl 11fl11l.J11 l.J :fiti u ti-:i n'IJ fl 11'Vl "il ~ (;) 1'IJm1~ l'l~ ti~ 1'1-.ij 1..:i .n 1 fl-r;i , , "' 

(;11l.Jl.J1\J111 C9)c;; n1~ vY-:id fl11~1'l~tl~l'l-.ij1\l~~ tl\l~l'lvl1'1lti(;) fl"\l flUJli11l.J~..:lfl~111~LU'IJ1 tlml.J~ , 
flru~m1l.Jm1 fl . tJ .'Vl . t11~mP1n1'Vl'IJl'l 1 '1.J11'lln"il"il1'lJL 'Ufl~1 Ll'ltJti~1..:i°LititJ 1 ~r11i1..:ifi..:i1-:iL~'IJ'llti\lm1~1'l~tl , 
~l'l-.ij1\l l.11 mm1uti..:i tl'IJ fl11'Vl"il~IJ1 fl11~ l'l~tl~~ -.ij1,:i~lj fl11l.JL~tJ..:i ~ti fl11'Vl "il~IJ1 LL"~ fl11l.J fl~tl\l ~1 , , 
1'IJm11'1'1 L 'Ll'1.J\l1'\J 'llti\l'Vlll1tJ..:i1'\J'llti..:i '!;i L ~tit! 1 ~fl ti'Ufl11~"il11 ru1 ~1 tJ ... 

flf;\J~ fl11l.Jfl11 fl. ti . 'Vl . tl1"il rl1'Vl'IJ~1~fl11'\Jtl flL 'Vl-Ll tl"il1 fl111fl'Vl~..:I L ~tlel1'1.J1 tJ fl11l.J'1~~1 fl 
1 ~ n1 fltl1~ "111"11'1.Jii '11'1.J11l.l 1 'IJ fl11~ ~~ti~ 1'1-.ij 1..:i n 1 fl-r ;in1~ vY..:i d (;) 1l.l~ fl ru ~fl 11l.l fl11 fl . ti . 'Vl. 

"' 
tl1~fl1Plrl1'Vl'IJ~ 1 'IJ11'lln"il"il1'\JL 'Ufl~1 , 

m1J111 C9)c;; '!lti1J1fl"..:iflruli11l.Jml.J 1fl1..:im1m1l.J11l.J:fitiuti..:in'l.Jm1'Vl"iJ~(;) 1 'l.Jm1~~~tl~~-.ij1-:i , , 
f11fl-r;J 1 ~~~vl1 L lJ'l.JoLJtl\J1fl"\l11l.Jtl'IJ1~'Vl11\l'Vlll1 tJ\l1iJ'lltl..:l-r;JL-.ij'1'lltl..:I Lfl1\l fl11LL"~ ~tl1~fltl'Ufl11~"il~ L 'll1 

"' "' ~ 

~iJ'llti L'1iJtl 1~ tJ~1 tJ'Vlll1tJ\l1iJ'llti\l-r;JL41'lltl\l Lfl1\l fl11 LL"~~1tJ~tl1~ fltl'IJ fl11~"il~ L 'll1 ~iJ'llti L'1iJtl~tl..:I "' ~ 

1J1fl"-:iniJ11'1~ 11lm~v11m1'Vl"il~1J11 um1~~~ti~~-.ij1~ LL"~ 1 ~i1~~..:iLfl1J1m1clzj-:iiJm1l.J~ rn1l.JL zjm"!l1ru 
, ~ \J .., 

'Vl~tit11~'1'Um1ru ~'11LuiJ~tl1fl1-:im1~~~tl~~-.ij1~JiJ 1 L 'll1~1l.J~..:1Lfl1J1m1ru1 um1~~~tl~~-.ij1-:i~..:i LL~ 
... ' ... 
CU Cl.IO I ~ <QI Uoi:il 0 CU4CLll.I' I 

'll'IJIJ1tliJfl11"il~'Vl111..:l'll tl'IJ L 'lJ(;'l'lJtJ\l\l1iJ'Vl1tl 11 tJ"~ L tl tJ ~'lltl\l'Yi'11'l'Vl"il~'V1 1 fl11"il l'l'lltl"il l'l"il 1\l LL"~ 11\l LCl fl'111 , 
L ~ru'llT1.J"iliJfi-:i.ff iJ1J1tiiJ~'IJ'1~ 1m-:im1 L~tJ~'1-:iLfl(;) m1ru~ti..:ii1fl11l.J L U'\Jfl"1\l LL"~ 111LUiJ~i1'11iJ1~L~ tJ 

.., 1 \J \J 

1 u Lfl1\l fl11fl11~ ~~ti~~-.ij1..:iJiJ LL~11 ~11tJ..:11'1.Jfl11l.J L ~'IJYi~til.JoLJti L'1iJmL iJ~ ~tiflru~m1l.l fl11 fl . ti . 'Vl . 
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... 
'V!U1 l!:>o 

11'lln1il1il1m'Umn • 

LL U1'V11'1LLG'l~1~ m11um1~1L-Uu..:i1u1m..:im1 LL 'IJ'IJ"!JeN-&' cWlflG'l'lfl ru511lJ m1ri' ~ L~ tlfl~Gl..:i Lfl1J1m1ru 
• v 

LLG'l~m1~~vi'111m1u1J11lJ111flV1~..:i 1~LlluhJ1J11lJ~flru~m1l.lm1 fl.U.'Vl. '\.J1~mP1ri1V1u~tu11"11n1il1il1m'Um~n • 
mm1 (9)~ ~ '\.J1~flt1ufl11~ t1 ~1'U'\.J1~ L.fl'Vl'V!~t1ii1..:i L~u 1ufl11~ ~~ t1 ~~ ~1'1 l'lllJ~ v v 

flru~ fl11lJ fl 11 fl . '\.J. 'V1. U1~ fl1Plnl'V!U~1 U11'lln1il1il1'UL u fl~1 'Vil flU1~'1'1 rl1il~ L-&'1~u-&'m'1'Utl nu • 
'V!'l.i1m1U"!Jtl..:J-r;'j1 Ufl11~~~tl~~~1'11JlllJ~1~11"!1Ururu~d \Jlt1..:i~~ 1~iiu1EJU1EJ 1 Ufl11Utl'ltli.Jfl11'V11il~l'l "' " "' , 
LLG'l~iiLL U1'V11'1Utl'I tl'U fl11'Vl'.il~l'l 1 Ufl11~~~CJ~~~1'1~ L 'V!lJ1~~1J • 

lJ11'l1\i1U~U~1"!.JCJ'IU 1EJ'IJ1 El LLG'l~ LL U1'V11'1UCJ'ltlU fl11'Vl'.il~l'l 1 Ufl11~~~CJ~~~1'1~~U1~ flCJ'Ufl11 ... • v 

~Cl'1~~1~iil'l11J111fl'V!~'I 1~LUUlUl'l1lJ~flru~m1lJfl11 fl .U.'Vl . U1~fl1Plri1'VIU~L'U11'lln'.il'.il1ULUfl~1 • 

' ' .. 
'11U'Vl C9l 

fl ru ~fl 11lJ fl 11u 1Elu1EJfl11~ ~~ci ~ ~ ~ 1..:i LLG'l~ fl11'1J ~vn 1~ ?I~ fl 1 fl ~;'i , ... 

lJ11'l11 l!:>o 

U1~fltl'IJ~1EJ 
' 

(C9J) ~\ilJUl'l~11fl11fl1~'V111'1fl11fl~'l'V!~Cl-r;'ilJUl'l~"li1EJ11m1m~'V111'1fl11fl~'l~i-l-r\ilJUl'l~11m1 ... ... ... 
m~'V111..:im1fl~'llJt1U'V!lJ1EJ L uu'\.J1~51u m1l.lm1 

(I!>) fl 11lJfl 111~ El 1'11 LL 'V!'l.i..:J l~ LLtl U~ ~'11u fli..11 El fl ~\ilJUl'l ~ U~~ fl1~'Vl 11'1 fl11fl~'I ... 
'\.J ~~fl 1~ 'Vl 11'1 ~ ~l1G'! L ~Cl LP11~~ fl'.il LL"'~ Gl..:i fl lJ Ln"!J 16fl11Flru~fl11lJ fl 11fl')~~fl1 ~el 1U1 El fl11 

'11-U fl'l'IJU 1~ l.11 ru -5EJfl11?1..:i'1 ~ ci5u ~fl 1lJ~ ..:i L~1lJ fl11U fl fl 1ci..:iYf ci..:i ~u ~el 1u1Elfl11~1-U fl..:i1u v • v 

LLn~U11UU11lJ fl11'Vl'.il~l'l LL '\-1'!"!11~ , 
(m) fl11lJ fl11~'V11'lflfU11Jii,J1u1u 12.i-Uci El n11~1FlULLl'l 12.i Lfl'U L ~ ~ fl'U zj'I fl ru~-r\ilJUl'l ~ LLl'i'I ~'I 

'\J , , "' 

'.il1fl'1.fl11P11m ?l.fll~m'\.J'Llfl ?l.fll'V!Cl fl11fl1LL '\-1..:i'\.J1~ L 'VlPll 'VlEJ LLn~'1.fl1tll'l?l1'V!fl111JLL '\-1..:i'\.J1~ L 'VlPll 'VlEJ , 

LL '\-1..:in~'V!~'lflU 1 U~l'U~ L 'V!~Cl 1 ~ LLl'i'l~'l'.illfl~iim1l.l¥ Fl11lJL ;EJ1"!11f1 I 'V!~CJU1~'1Ufl11ru~1uimm1lJ 
v v ·~ 

~mUl'lEJfl11lJ fl11L~U fl11fl~'I fl11U~'V!11~~fl11 1'V1Elli311'11Jl~LLG'l~L'V1Fl 1u1G'l~ 'V!~CJ~l'U~'U "1 ~ L~m-Um 
LLn~ L.tlu'\.J1~ 1EJ'lltll'icim1~1 L -Uu..:i1tJ"!Jci..:iriru~m1lJ m1u 1EJu1 EJ 

1 ~ci6u~ml.luru1ifln1..:i L tlun11l.lm1LLG'l~ Ln"!J1um1 LLn~ 1 ~-U111'!Jm1"!.lci..:i ml.luru;aflG'\1..:i 
u , u 

zj..:i ci5u ~ml.Ju ru"ii fl n1..:JlJCJU'V!lJ1 EJ,J1u1u ?I ci..:iriu L llu ~"li1 EJLG'l'!J1U m1 u v , 
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II 

'Vl'U1 l!JC9l 

11'11fl'1'11'1.JL Uf1~1 , 
., ' 

hs~ nl.Jfl1Yl'U5 l!Jct'bo , 

1J1m1 l!JC9l m111f111eJYl1\lflru1~9i'v'lijflru'1lJ~LLn::: hJn~n~ru:::tli'v'l'l-1111 ~\!~el 1 u-d ,, , , , 
(C9l) ij'1'lJ'111~1 Yltl 

(l!i) ijmti hi~1n11'1111~uvi'1tl , 
(rn) hh lJ'UUflfln~11n:::mt1 'Vl~B hlLfltJL lJ'UUflfln~11n:::mt1Y1'1~\i1 , , , 
(Ci'.) hh U'Ufl'U 1~fl1111m1111'1V1~Bfl'UL'1ijeiu1 ~fl1111'111111'1 

(ct) h.iLflti1~-ru 1Y1~,j'1flf11\;)tJfl1~Yl1n~1i1'l~'1(;)1 vi',j1flf1 Ll'ULL~L llu 1 Y1~~1V1-rufl1111~(;) , , , 
m~m:::vh 1\;lt1i.J1:::111Y1V11vfl1111~\;ln'VI 1 Yl'l:f , 

(b) bJLlJ'U'll111'11f111f111~B\l eJ~11\!~1LL'Vl'l1'l'V11\lf111~B\l '1111:Sf1'1Il1~B\l~'U'Vl~BeJU~'V111'VlB\l~'U 
~ ~ 

m111 f111'Vl~B eJ~11\!~1 LL 'VIU\l~'U 1 'U'Vl11fl f111 LijB\l 'Vl~B L ~1'VltJ1~'UB\l'Vl11fl f111LijB\l 
~ .· 

(lri) hm~1'1.J 1~L~tJ'Vl~Bije.JnU1::: 1ti'11UoLJ\;JLLEJ'l 1\;JtJ\i11\ltlUf111U!j~'VltJ1vtl 'U~1LL 'VIU\lm111f111 

111m1 l!:il!:i n1111m1~'V11'lflru1~ij111:::ei~1 u~1LL 'VIU\lfl111n:::'1111tJ Lrn:::m'11~-ru 
\I , , 'U 

LLl'l'l~\!Bf11~ LL~'1:::~11\!~1LL 'VIU\l~\;ll'lvn'ULfl'l.J(;'{eJ\1111::: 1111~ 
Lijeifl1un1'Vl'l.J(;)m11111::: 1 u111fl'Vl~'l 1 l1'~1L \1um1LL~'l~'lm111m1~'V11\lflru1~1'Vllln1t11 u 

~ , , 
'Vlf1~u1u 1 u1:::V111'l~ EJ'lin~ LL~\l~\lm111m1~'V11 \!fl ru1~~'1.J 1 'Vlll 1 vi'm111m1eJ'V11'lflru1~zj\l~'U'11f1 

\I " , '\J , , 

~1 LL 'VIU\l\i1111111:::'7ueiti1 'U~1LL 'VIU\!L ~B~1L \1'1.J\11'1.J~ B 1 U'1'1.Jf1l1m111m1~'V11\lflUJ1~zj\l1~-rULL~\l~\l 1 'Vlll 
'U \I , , 

SIU 1.1.d 
L 'U11U'Vl'U1'Yl 

1J1\i111 l!Jrn 
SI o I I.I ~I.I 0 Id 

'l.Jvff;l1f1f111Yl'U'11f1\i11LL'Vl'U\l\il111111::: f11111f111e.JV11\lflUJ1w.J'Vl'U'11f1\i11LL'Vl'U\!L1JB 
~ , , 

(C9l) mti 

(l!J) n1BBf1 
evic::.. ~ .c:::t" I.I I.I 

(rn) 'U1(;)flru'1lJU\il'Vl1B11nm~ru:::\ilv\l'Vl111\i1111111m1 l!:JC9l , 
' 

(Ci'.) fl ru::: -r ~ilJ 'U \i1 ~1 vi' B v f1 L Yl 11::: 'VI~ v 'U fl 1111'111111 '1 U f1 Yl ~ v \I 'VI~ v VI '1~\i1I'\v'VItJ1 Yi ... , 
V11eilim111i.J1:::wq~L~v11L~t1 

L 'Um ru~ m111 f111eJ'Yl1 \!fl ru1~~'U~1f1~1 LL 'VIU \! ri B'U111::: 'VI ~eiij f111 LL~\!~\! m111 f111 eJ'V11 \!fl ru1 ~ 
'U , , '\J , " 

1 u1:::V111'l~m111m1eJ'V11'lflru1~~ LL~\l~'l 11 LL~1f1'lij111:::at11 'U~1LL 'VIU\l 1ll11~::: L llum1LL~\l~\l L ~11~'1.J 
~ , , 'U 

'Vl~v LL~\!~\! LL 'Vl'U~1 LL 'VIU\l~l1\l 1 vi'ej'ffi~-rULL~\l~\lir'U~11\!~1 LL 'VIU'l 1~ L vl1 ti'u111:::~ L 'Vl~B v ~'UB\l m111m1 
~ ~ 

eJ'V11\lflru1~~ LL!Ji'l~'l 11 LL~1tY'U ,X\l.Q' 1 u mrum1 LL!Ji\l~\l LL 'Yl'U~1LL 'VIU\l~l1\l 'Vl1 m11:::~ L 'Vl~BB ti11Ji1'1 
'\I , , 'U 

Ln1~Ul'U'1::: 11J LL!Ji\l~\lm111 f111eJ'Vl1\lfl U.11~ LL 'Vl'Um~ 
~ , , 

1umru~m111m1~'Vl1\lflru1~~u~1n~1LL'Vlll'lriau111::: 1~flru:::m111nTm1t1u1t1u1:::m:iu~1t1 
~ , , 

~ I dci I I .c:::t I ~ I.I -=it. 

f11111f111Vl\l'VllJ\;)LVl1'VllJB tl'1'1.J m1~::: lJ f111 LL\il\l \i1 \! f11111 f111 e.JV11\l fl ru1w.J\il111111 fl"' B\l 
" 'U , , 

111\i111 l!:i<i'. 1vi'flru:::m111m1u 1t1u1~ije51u1~V1i.J1~ ~'l~B 1ud 

( C9l) LG'l'Uv LL 'U:::'U 1tiu1t1f111~\;l~e)~\;1~1\l LLn::: f111U~'Vl11~'1(;).fl1fl-r;i~Bfl ru:::-r;JlJ'l.J\il~ , ... ... 
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" VI 'U 1 l!l l!l 

11"1lfi'1'11'UL 'Uff'en 
' 

(I!:>) L'1'UBLL 'U~ LL 'U1Yn:i 1 'Ufl11Yrl'll'U1 LL'1~tJ-rutJ1-ith~~'Vlfifl1Yl fl11,Yvi~t:1,YVI~ 1'1 LL'1~fl1)'1.J~'Vl11 
' 

Yr'1V1illfil-r~vit:1filru~ -r~uu~~ L ~t:11 "1Lfi VI fil11lJ L U'Ui511lJLL'1~iltJ1~~'Vlfifl1Yl~'1~'U ' ... ... 
(m) n1 tl'UVI LL'1 fl11,Yvi ~t:J ,j' Vl~1'1 LL'1 ~ fl11'U~V111Yr '1Vlil 1 fil-r~"ll t:1'1V1tl1EJ'11'U"llt:1'1-r~1'l-1LU'U1 tJ 

~ ~ .. .. 
" ~n:IJ LL 'U1'Vl1'1'lJ€1'1Yl)~)1"!JUqj qi11-U 

(<i'.) 1ih11!t.1F111lJ Luu LlJ~~'lJt:1-i~ruru1V1~t:1'li't:11'lfl'1'11'11lJlJ11'111 (i)o<i'. 11lJ,X'1~fil111J Lrn~ ...... 
1u'1 ,r EJuruV11'1i't:1V11 ~ t:1 LM EJ1ti''UtJ1~ m ~~Fl ru~ m11J m 1'U LEJ'U1EJt:1t:1fl1'111Jm1l.l 1uYl1~11"!Ju ru ru11'1 ... ... ... 

(ct) n1V1'UV11J1m~1um1tJn~-i1uu"~'OJ11m'U11ru'lJt:1-iL~1V1-U'1~ 
(ti) n1V1'UVI LL u1'Vl1-i 15unu~ LL 'U'U'Vl~t:J~1t:1~1-i LMEJ1n'Ufl11unu&i~11J1~ L uEJ'U~t:lt:lfl 

!'111lm11l 1 uYi1~11"ljuqiqi1lif 
("1) ,Yviv1111EJ'11'ULMEJ1tl'Ufl11tJnu~l'l11JYl)~)1"ljUqjrY~dL'1'Ut:Jfilru~-r~lJ'Ul'l~t:l~1'1-U't:1EJll'1~ 

(c::i) unu~m!1~~umlJ~n1V1'UVI t uYi1~11"ljir qiqi11d 'Vl~t:11'11lJ~-r~lJ'Ul'l~'Vl~t:1filru~-r~1J'Ul'l~ 
1J €1 'U'VI 1J1 El 

1 um1tJn~~1lJB1u1'1V1-U'1~1'11m11F1V1~-i filru~ m11J m1u LEJ'U1EJm'1L "BqiL ~1V1-U'1~~ LM m'li't:1-i 

'Vl~t:l'U Fl Fl'1~'U 1VllJ1 LL?IVl-1 Fl111J f1 VIL ~'U ~LL '1'1 'Vl~v 1 'l-1'1-i Lt:l fl'111'Vl~t:J'V1'1 fl~1\J~ LM EJ1'1i't:1-i L ~ t:JU)~ flt:l'U ' ... 

m1~'111ru11~ 

~'1fl1':ilil1LU'Ufl111'lllJ (<i'.) (ct) (b) LL'1~ ("1) 1'\.1tJ':i~fl1~1'U1~'U'ULfil~t:J"IJ1EJ'111?1'UL'Vl~'!Jt:l'1 
Cl.I q .c::..c:::il .d u q 0 

fl 11J'U qj"!J fl'11'11'111J115fl11'Vl fl 11J'U qj"lj fl '11..:1 fll'Vl'U VI 

1l11'1':i1 l!lct m1tJ1~"lj1Jfl ru~ fl111lfl11'U LEJ'U1 EJ ~t:1-ii1 m1l.lfl111J1tJ1~"!l1l hl-U't:1 EJfl11 , , 
~'1V1~'1'llm'11'U1'l.lm1l.lm1,X-iV11lV1 ~'1'1~LU'Ut:1-i~tJ1~"111J 

' 
1 'l-1tJ1~i51'Um11Jfl11L uutJ1~i51'U 1 'LI~tJ1~"!JlJ t11tJ1~i51'Um11Jm1hJ1J1tJ1~"!J1J'Vl~t:1 hlm'1 

' ' 
tJ~~Vl-U'Tvtl~ 1 "1~tl1~~1JL~t:Jflfl))1Jfl1)zj-'JlJ1tl1~~1Jfil'U'Vl~'1L U'Utl1~151'U 1 'LI~tl1~~lJ 

fl111U'1lJEJ~'lJ1Vl'lJ€1'1~tl1~"lj1J 1 "1nt:1L~m'li'1'11J1fl fl))1Jfl1)fil'U'Vl~'11 "1i1 L~EJ'1'Vl~'11 'Ufl11'1'1Fl~LL 'U'U , 
tllfil~LL 'U'UL~EJ-'JL vJ1tl'U 1'l.1tl1~i51'U1 'LI~tl1~'!1lJt:lt:lflL~t.1'1L ~lJ~'U~flL~tN'Vl~-'JL U'UL~EJ'1~'lJ1VI 

' 
tl1~151'Ufl1)1J fl11'Vl~t:Jm11Jfl11mV1i1'11u 1~ L~EJ hi111vi EJl'11'1'Vl~t:J LVI EJ-5t:11J 1 'LIL~t:l'1zj'1~tl1~"!J1J 

v ' 

~'111ru1 '\.111Ji'.Jt '\.1L 'li'1~11Jtl1~"ll1J'Vl~t:Ji11l~1 'UL~t:l'1,j'U 1 'LI mru~ilL 'Vl\Jlel'Ufil11'1..:l~EJl1tl1~151'Ufl111Jfl11 ' , 
'Vl~t:Jfl111J fl11cJJ'Lii1'11'U 1~ L~ EJ 1vi EJ l'l 1 '1'Vl~t:11vi EJ-5t:J1J1 m~t:1-izj-i~tl1~'ll1J~'111ru1V1~t:1 hJ 1 'l.1~tl1~'!11J v , , 

'W'111ru11'111J1~ L ii EJ'U~-r~1J'Ul'l~n1V1'U VI zj_, 1 'U1~V111-i~,.h~"ll1J~'111ru1 L~e:i-ii;l-i fl~11 tl1~51'U m11Jm1 ... , 
oITTt:lfl111Jfl11cJ,j'Uujt:J1~~LL'1'1LL'1~1'leJtrUeJ.a'flm1JLL~1'1~~eJ'1eJeJfl'11fl~tl1~'!11J LL'1~1'\.1nm1filru~fl111Jfl1TIJlcnnEJ 

v ' 

tl1~ ml'U 1 tl~1 EJtlWi51'U fl111J fl11LL'1~fl11lJ fl1'.i'Vl flfil'U LL~1 LL~ mru ~11JL -dcJ~ eJ-1 eJeJ mn fl~tl1~"!J1J , v , 
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,, 
'Vl'U1 l!:>m 

' -- --rn11 · ·-·Cilrnc.( (;leJlJV1 11"Un'1'11'ULumn • 

1.11m1 l!:>b flru~m1lJfl11'ULf.JU1fli1el1'U1'1LLli1-l~.:JflfU~t1"4m1lJfl11L~tlvl1fl111~ 'l LLV1'1.J1~ 
mm 1 ~i.11uviururu"ilJ11J111 l!:>ct lJ11-tlu-lR'unum1th~'t1lJ'llt1-lflru~t1tJm1lJm11~f.lt1'U L'1lJ " " , , , 

I .,J 
'11'UV1 l!:> 

flru~n11lJn11iti'1Uf.IUruV11m1~~~ff~~~1-lLLft~n11u~V111~'1~fl1fl-r~ ... . ... 

1J1\l111 1!:>"11 1 ~n fl ru~ m1lJ fl11iU'1U f.JU qj'Vl1 fl1)~ ~~ti~~~ 1-l LL'1~ fl11U~'Vl11~ '1 ~111 fl-r~ 
\J1~ fltlU~1f.J 

(C91) \J"'~m~vi11-lfl11fl'1-l LU'U\J1~'B1'Um1l.lm1 

(l!:>) m1l.lm11~E.1111'1LL'VIU-l 1~LLri t15u~ml.luru"iinm.:i ~LLVl'U'11tl'rn1'U'tJ"'~'11tl'n'U1f.ln-r~lJ'l.J\})~ ... v ... 

~LL Vl'U'11iJ fl-l1'UU'1~fl1~V111-l ~~°'f1'1 L ~ti Ll111'1~~n'1 LL'1~~-l fllJ ~LL Vl'U'11iJ fl-l1'Ufl ru~ fl11lJfl11nn~fifl1 
'\J ~ '\J vi ~ 

~LLVl'U'11'Lln-lUU1~lJ1ru ~LLV1'U'11'Llfl-l1'Uelf.Jfl11'1-l'1~ ~LLVl'Ufl)lJ~-lL'1~lJfl11'tJflfl1tl-lYltl.:J~'U LLft~eJLLVl'l.J 
'\J '\J '\J , '\J '\J 

'11'Lln.:i1'Uf1ru~ m1l.lm1'U 1E.1u1 f.J-r~i'11V1n'1 ... 
(m) n 11lJ n 11~vi1-:ifl ru1~~ 1'U1'U hJU' t1 fl n11~1fl 'U LL\}) 1ll Ln'U L ~ ~ fl'Uzj-lLJ'1~m~vi11-ln 11fl'1-l 

v • • 

LLli1-l~-l'11n~i1fl11lJ~ fl11lJLzjff1'1l1ru 'Vl~t1\J1~'1Uf111ru~1'Uimm1lJ '1'11U\l1f.Jfl11lJ f111L~'U f111fl'1-l 
v v ... 

fl11U~'V111~ ~fl 11 ivi f.11!111'1\l1{ LL ft~ L Vlfl L 'Ufa~ 'Vl~tl ~ 1'U 5'U I ~ L~ EJ1.Vt1-l LL'1~ L U'U'tJ1~ LEJ'lltlli1e:i 

rn1~1L tim1'U'Ut1-lfl ru~ m1l.l rn1iti'1UE.1 

1~t15u~ml.luru"iinm-llJt1UV1lJ1E.1-V111"Um1'llmml.luru"iinm-lfl'U'Vl~-lLtJ'Um1l.lm1LL'1~L'1'U1'Um1 ... ... . 
LL'1~Bfl'1tl-lfl'U L U'U~-d1EJ Lft'U1'Uf111 

v • 

1.11\})11 l!:>~ 1 ~i.11uviuqirQ'~lJ1m1 l!:>C91 lJ1(;111 l!:>l!:> Lrn~l.l1m1 l!:>m lJ11-tl'u-lri'unu 

m1l.lrn1~vi1-lflru1~'U'11'U~ l!:> 'Utl-l'VllJ1~ m flru~m1l.lrn1 L~f.ltl'ULnlJ '\J , , , 

1.11\l111 1!:>~ 1~flru~m1l.lrn1iti'1uE.1l1el'1"U1'1V1u1~ ~-lli1e:i 1 otJ-d 

(C91) L'1'Utl LL 'U~ LL 'U1V11-lf111otJ-ruotJ1-l LLm 'UUUJ'Vl1 L~f.11n'Uf111~~~tl~~~1-l LL'1~ fl11'U~'Vl11~Ml . ... . 
li1t1flru~m1l.lf111'ULEJ'U1f.I 

(1!:>) t~f11mn~1LL'U~i.11LLrlL~1mJ1~'Vl~tl'VIU1f.J-l1'U'Utl-l-r~L~mnum1\Jl)~mlJY41~11't1UqjqJ°i-d 
(m) ~fl11lJLL'1~iU'1Uf.JUqj'Vl1.Vt1V11~tlL~f.11n'Ufl11Ulj~mlJY41~11"11UqjqJ°i-d fl{]fl1~V111.:J 

.... .. .,J 1 CV .,._.,: 

'Vl1tl1~ L 'U f.J'UVltltl fl(;11lJfl11lJ 'UY41~11'tl'Uqjqj\l1'U 

( ~) f.lm 1'U'Vl~t1~ t1'U~'Um1 lllotJl)~ \l11l.lfl{]fl1~Yl11.:J'Vl~m~L u rnfi1t1e:inmlJfl11lJ1 'LI'Vl1~11'1lu qiqi"i-d 

(ct) L'1'Utlfl11lJ L ~'Uli1t1\J'1~ m~vi11-l fl11fl"'-l 1'Um1~'111ru1~-l1 ~~~'U-V m'1'Ut1'Vl~t1~~qiqi1 
LU'U~~-l-l1'U LLft~fl1':iL'rint:lt1'U11f.lzjt1~~-l-l1'U ':i1lJ~-lL'1'Utlfl11lJL~'Uli1t1u"'~m~vi11-lfl1':ifl'1-lLLft~-r~lJ'U1J1~ 

v v ... 

1 'Um1Yi'111ru1t1vi'B1ruf\1~-l'1-l L vi~t ~L ll'U~~-l.:i1'U 
• v 

(b) ~~vl111 f.l-l1'U L~ f.11 nuuru'Vl1LL'1~€JU'111fl1 'U fl1':i~~~tl~~~1-l LLft~fl11'U~'Vl11~'1~ L'1'Utl ... . . 
fl ru~ m1lJ m1'U 1E.Ju1 E.Jt1 ~1-lu t1 E.Jllft ~'Vl~-l fl~.:i 
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., 
Vl'U1 ~Ci'. 

11'1lfl'1'11'UL Ufl~1 • 

41.J .q 4 .., .i=I 

1~l.l'Um V11ciflru~1~l.l'Uml.lciuV1lJ1 EJ ... ... 
~"fl1)~1 L 'Ll'Ufl111il1l.J (~) (m) (Ci'.) LL"~ (b) 1 v1'l.l1~fl11111 'UWUULfl'iv"li1EJ'111'1'UL YlPl"lJCJ'I 

m) ~fl1111 LL"~1-u '15 EJuruV11-U ciV11 ~ci ml.I ( r;n) ti' 1V1t11EJ'l1'U"lJci.:i-r~n-u ci V11 ~ci m11111\Jl11 c:; 
u ... 

l.J1\Jl11 (9)'11 Vl~Cll.J1\Jl11 (9)Ci'. 1 v1flru~m1l.Jfl111'Ll'15EJ~'111ru11v1LL~1L'1~'1.111EJ1 'U'11l.J~Ul'UUULLl'l 

1'Livh~-ru-UciV11'ici LL"~ 1 v1 flru~m1l.lm11'Ll'15EJl1e51'U1'1i.:i1~~um1~~~ci~~..ij1.:i11rici'U1~V11m i1'LI'1l.lfl11 

L l'U LLl11V1t11EJ'l1'U"lJCJ'l-r~'1~1~"'1'U1l.J 1 'LI"'ruru1~~~Cl~~..ij1,:i LL~'J ... u u 

1'Ufl1ru~ fl ru~ fl ))l.J fl 111-U '15EJ1~11rl11'Ll'15EJ\Jl1l.J 111fl'11l.J11fl11 hJ tl5u~\Jl11Jl.J 1\Jl)1 c:; 

mm1 (9)r;l) Vl~Cll.J1m1 C9lei'. n~"~Clfl11~~~Cl~~..ij1.:ici~1.:il1i.JEJ"11ri'qi 1 v1flru~m1l.lfl111'Ll'15EJi1el1'U1'1 
i.:iEJm~flfl1)~~~Cl~~..ij1.:it1'U L l'ULL~VIU'J EJ'l1'U"lJCJ'l-r~'1~ 1~"'1'U1l.J 1 'U"'ruru1~~~Cl~~~1.:i LL~'J 

... u u 

l.11\1111 mo flru~m111m11i1'15EJl1e51'U1'1LL~.:i~.:iflru~m~m1l.lm1L~civi'1m11~ '1 LLYl'U1~ 
1v1t11uYJuqiqi1ll.l11J111 ~ l.J11~u.:iri'unum1tl1~"qmv.:iflru~m1l.lm11'Ll'15EJLL"~flru~ci'4m1l.lm1 

1~ EJCJ'U 1"l.J • 
l.J1\Jl11 Q1(9) fl ru~ fl))l.J fl111'Ll'1oEJi1el1'U1'1L~EJfl1 v1 L ~1VIU1~~ L~ EJ1-Uci.:iV1~CJUflfl"~'U 1~ • 

l.l1~LL'1'1Vl'ici 1 v1ti'e:iEJr11 Vl'ici 1 v1'1.:i LCJfl'111V1'iciV1~fl~1'U~L~EJ1-ffmL ~citl1~flcium1~'111ru11~ ... 
' I cl 

~'J'UYl Q1 

~ c:iil I.I 

fl ru~ fl11l.Jfl1111fl1fl"1'1 LL"~"lJ'UYl~ LU EJ'U~'l.h~ flCJUfl11 
" 

m11111 '°~ 1 v1l1flru~m1l.lm111fl1fl"1.:i LL"~~'UYI~ L UEJ'U~'tJ1~flCJUfl11 tl1~flciu~1EJ 
" 

(C9l) ci5u~ml.lUqJ~flm.:i LU'U'l.h~u1'Um1l.lfl11 

(~) fl 11l.J fl111~ EJ~ 1 LLVI U'I 1~ LL fi ~LL YI 'U fl)~ Yl11'1fl"11 Vil.I ~LL Yl'U fl 1~ YI 11'1 fl11 fl ~'I 
" " ' SI act. tJ <di ct. 41.J II Q ' I.I 

~LL Yl'Ufl1~Yl11'1~'1Yl"LYlV LP11~~fl'1 LL"~'1'1fll.J ~LL Yl'Ufl1~Yl11'1Yl1(1.J'!JEJ t:JLL Yl'Ufl1~Yl11'1'11511ru'1"lJ 
\J . c0 \J " , 

~LL Y1'U"11i1fl.:iu'l.J1~l.l1ru ~LL YJ'U"11i1fl.:i1'Uflru~m1l.lfl11'U 1EJu1 EJ-r~1'11V1n'1 ~LL Yl'Uml.l"tm'l.J1~Y11'U 
'\I \J 4 '\I 

~LL 'VJ'Ufl)l.JYl1'1Vl"1'1 ~LL Yl'U fl)lJYl1'1VlffJ'l'!l'UU'Vl ~LL Yl'U fl)l.J 1EJu15fl11LL"~ ~'I djm LL"~~ LL Yl'U"11i.J fl'l1'U 
'\I \J " \J 

fl11\Jl11'1L~'U LLeJ'U~'U 

( m) fl11l.Jfl11~'V11'1fl ru'J iij-;)1'U'J'U 'b.Ju CJEJ fl11 L ~ ~ fl'U LL\Jl bJ Lfl'U~UL~~fl'U zj,:itJ~~fl)~Yl11'1 fl11fl~'I " . . 
LL~ 'I~ '1'11fl'1.1111 mm '1.111'1mtl'Ll fl '1.111VICJ fl1)~ 1LL vl.:i'l.J1~ L YIPl 1 VIEJ LL"~'1.111el \Jl'11Vlfl1)l.J LL vl.:i'l.h~ L YIPl 1 YI EJ • 
LL vl.:i"~Vl~'lfl'U 1 'LI'11'LI~ L Vl~CJ 1 v1 LL~.:i~.:i'11n~l1m1l.l~ fl11l.l L ~m'!J1ni V1~citl1~~u m1ru1 'U~1'U~'1~ '\I \J o~ , 

Vl'i ci ~ 1'U~'UeJ'U L U'Utl 1~ 1EJ"lfoU ~ m 1'U"lJ ci.:i fl ru~ m1l.l m1~1fl 1 flm.:i 

1v1ci5u~mlJUlli~fl"1'1lJCJUVllJ1EJoLJ111"lffl1)"lJu'lfl1lJUlli~fl"1'1fl'UVl~'ILU'Um1l.Jfl11LL"~L""lJ1'Ufl11 
u u • 

LLn~~ fl~CJ'lfl'UL U'U~"ll1 EJ L""lJ1'Ufl11 " . 
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SI 

Vl'U1 \!)ct 

';i1'1Jn'1'11'UL 'Un'\~1 , 

111!'1';i1 mm h1tl1'U'Vluqic[~111m1 l!:l@) 1111'1';i1 l!:ll!:l LLn~111m1 l!:lm 1111.ffu.:i~un'U 

n1';i1lfl1';i~'Vl';i\lflru1~ mhu~ m "lJCJ\IV1111~ m flru~m';i11fl1';i 1~Ernu1"11 ,, , , , 
1111'1';i1 mes:'. 1 "1flru~m';i1lfl1';i';i1fl1nm.:iiic)1u1-;iV1u1~ ~\!~Cl 1 u-d 

(@)) CJCJntl';j~ m111 n1V1'U~V1"' n Ln ru'tl LLn~iTifl1';itl1Vl'U ~';i1fl1nn1.:i 

(l!:l) n1ti''Ui:JLLnfl1';itl1V1'Um1fl1nm.:i 1 "1L uu 1 tlm11LL 'U1'V11-:J"lJCJWl';i~11'lJUqJqJ1id 
(m) 1"1ri1mn~1LL'U~U1LLnL'11VIU1~Vl~Cl'VIU1CJ\11'U'lJm~~L~mn'Ufl1';i~1L'li'Ufl1)1'1111Vl"'mnru'1 ... 

.,..,. 0 

un~15n1';in1Vl'U~';i1fl1nn1.:i 

(Ci'.) ~m111LLn~i-U-;iuCJtlqiV11'1i'CJV11~CJL~mnuV1"'nrnru'1LLn~i5n11n1V1u~11fl1nn1.:i 
(er) CJn L i'u'Vl~CJ ~ CJue1un ';iru~hfo11111ritll)u~ 1'1111';i1 CJn ~LB CJ~'lJCJ'IVI"' n Ln ru'tl LLn ~i5m1 

n1V1u~11fl1nn1.:i!'1111 (@)) 

(b) ~ '11';iru1-ii'CJ1CJ.:i L~ CJ'Um ru~ L ~'Ul1VIU1 CJ\11'U"lJCJ'1~!n1~tll)u~1"1LU'U1tl1'1111Vl"'n Lnru'tl 
.,..,. 0 

un~15n11n1V1u~11fl1nn1.:i 

(!ri) CJCJntl1~rn111n1V1'U~V1"'mnrusii 15rn1 LLn~ L~CJ'U 1"ll1 unT~~'U'Vl~ L \j CJ'U~tl1~nm.Jrn1~ii~'V15 
'IJ 

L U'U~~'U'li' Cl L~'Utl ~ Cl'VIU') CJ\11'\J"lJCJ\I~~ 
'IJ ... 

(~) ~ ~ v\'111 CJ\11 'UL~ CJ') tl'UU ill'Vl1 LLn ~ CJtl ~';j';jfl L 'U n1';i~ 1L'ti'l.Jn11n1Vl'U~ 11fl1nn1\l"Utl\I 
u , 

V1tl1 CJ\11'\J'tlm~~ Lrn ~ fl1';j~'\J'Vl ~ L \j t:J'U~tl';i~ n CJ'U fl1';j~ii~'Vl5L uu ~~u'li'CJ L'1'U CJ~CJV1tl1 CJ\11'\J"lJCJ\I~ ~L~'UCJ 
-'-' \J ,, .u 

1 ISi~ .JO:: 
flru~m111rn1u CJ'U1CJCJtl1\l'UCJCJun~Vl'U'1m.:i 

(~) tll)u~VIU1~ ~ 'Ul'1111~ n 1Vl'U~ L 'U'Vl ';j~ ';j 1"1.lU qi ~~d'Vl~Cl 1'1111~fl ru~ n';i';il.Jn1';i'U LV'U1 v 
cu q di .., q 

1~11u!'11 Vl1CJ flru~1~11'U1n111CJ'UV1111 CJ ... ... 
i:.Jnfl1';i~1Luum11n111 (@)) (Ci'.) (er) (o) (lri) LLn~ (~) 1"1tl1~rn1111u1~urnfl~CJoLJ1CJ~11~m'Vl11t 

.., c:; ~c:; cJ .., Cll 0 

"UCJ.:in111'Uqi"l.lnn1.:im1115n1';i'Vlm11uqi"l.lnm.:irn'l-1'U~ 

tl';i~rn1111n111 (@)) Lrn~ (lrl) 1"1tl1~rn1111 u11"!.ln-;i-;i1uLun~1 , 
II C11 " ~ 4Clf o 

111m1 mer fl ru~ m111 fl1';i';i1fl1nm.:i1n CJ\l'Vl -;i 11 ru1'Vl'U'V11'U'Vln n Ln ru'fl LLn ~ 151'111 fl1Vl'U ~ 

11fl1nn1.:iCJ~1.:iuCJCJUn~V1~'1fl~.:i 
L~CJ 1~'V1U'Vl1'UVl"'n Lnru'1LLn~i5m1n1V1'Um1fl1nn1.:im11111flV1~.:i LL~1 1 "1tl1~rn1111 u1~uu 

Lfl~CJ-U1 CJ~11~'UL 'Vli11"lJCJ.:im11uqi;1nm.:i LLn~tl1~ mfil1 u11"!.ln-;i-;i1~L un~n~-:i CJ 

111!'111 mo fl ru~ m111m1';i1fl1 nn1.:iiiB1'U1'1 LL~.:i~.:iflru~ CJ~m111m 1 L ~CJv\'1m11~ 1 
LL'Vl'U 1~ .X.:i-d 1 "1LL~.:i~.:i1n111m111L ~m"l.11ru L 'ULL~n~tl1~ Lfl'Vl"UCJ\I~~~ L '!Ju .:i1'1.JnCJ~11.:i m LLn~ L'J'lJJi'ru'tl u , 

V1~CJ~~~~L~v1nuL'Vlfl L '1.J 1n~~11~'UL 'Vlfil , 
1~'ti1U'V1Uqj~~1111n 11 l!:lct 1111 'llu.:i ~u nu.n11tl1~-q11"!J CJ\! fl ru~ n 1111 n1111 fl1 nn1.:i 

LLn~flru~CJum111rn1L~CJCJ'U1n11 , , 
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" Vl'U1 l!:>b 

11"lln'1'11'ULum~n , 

I d 
'11'UV1 Ci'. 

flru~m11Jm1m111~111ijBiJmn'Ufl11vi'1~lil , 

1J11il11 mlrl L~i1flru~m11Jfl11fl111J~11JijBiJB\ltl'Ufl11Vl\l~lil 't.h~flBU~1tJ , 
(&J) tl'1'~m~vi11\lm1fl'1''l LU'Utl1~u1'Um11Jm1 

(l!i) m11111111~tilii1LL VltJ\l 1~ LLn B5u~m11u(\j~fl'11\l ~LLY1'U~1i1rn1'Uflru~m11Jm1fl~~~111 

~LL Vl'U~1'11fl\l1'U fl ru~ fl))1J fl11Yi w.J'U 1 f11) LP!)~\in \)LL '1~ "'\l fl1J LL vi'l"ll1 ~ ~LL V1 'U~1'11 fl\lUU) ~1J1ru ,, ... ,, 
~LL vi'Llri1i1fl'l1'UeJ' tim1'1\l'1~ ~LL vi'Uri1i1fl'l1'Uflru~ m11Jm1'U 1tiu1ti~\ii'11V1n'1 LL'1~~LL vi'Llri1i1m1'U 
" \J , '\J 4.1 '\J . 

flru~ n111Jfl11UB\l n'ULL'1~tl11utl111Jf111Yl\l~lil LL vi'l"ll1~ , 
(m) m11J m-1~vi1 \l fl ru1lfil'11'U1'U1ij'tJB ti fl11~1fl'U LLlil 1li Ln'U L ~ ~fl'U ~'ltl'1'~ m~vi11\l m1fl'1''l ,, , , 

LL~\l~\1'11 fl B\l rl fl) LB fl"ll'U~ :ij ~~\l;1'U fa tii111ilflU1~'1\l fl1'Ufl11~B~1'Ufl1)Vl \l~lil'Vl~Bi.'1\l L'1~1J ~1'Ufl (\Jl)))1J , , , 
LL'1~ '1~ti51111 ~\l.Q B'liim LB fl"ll'U~\l nci11~B\l L U'UU~LJ flfl'11il11l fl!J'Vll.l1ti 1 Y1 ti~i1 ~'1\l1'U L U'U~ tiB1J~u 
Lrn~ 1~~1L U'U\l1'U1J1LL~11li't!Btifl11'1B\lll 

1~B5u~m1Juru~flm'l1JBUV11J1ti-ff111"llm1'llmm1l'uru~flm'lfl'UV1~\lLU'Um11Jm1LL'1~L'1'lJ1'Um1 u u , 

LL'1 ~~fl '1 B\l fl 'UL U'U ~"li1 tJ L'1'lJ1'U fl1) ,, , 
1J11i111 m~ t~tl1uviu'lJrQ'~1111'111 l!i&J 1J11'111 l!il!i LL'1~1J1m1 l!im 1111-tlu'li"i'unu 

m11Jfl11~V11\lflru11filt'Ui.'11'U~ Ci'. 'lJB\l'Vlm~ m flru~m11Jm1 1~tiB'Ufa1J '\J , , , 

1., .1 "" 0 " d .... I 1· I~ 1J11'111 m~ Vlflru~m11Jfl11 fl. u.Vl. 1JB1'U1\JVl'U1Yl ~\ll'lB u'U 

(&J) rl1Vl'U~ LL 'U1Vl 1\l LL'1~15 fl1) L 'U fl1) ~ 1LU'U\l1'U Lfl) \l fl 1) fl111J ~11J ijB iJ B\l n'U fl 1 )Yl \) ~l'l , 
L'Uf11):ij'~~B:ij~~1\li11fl~\i .... 

(l!J) rl1Vl'U~ LL UU'lJB\loUBlilfl'1\l flUJ5111JLLn~ LL UU11tJ\l1'U'lJB\l~"'\l Lfll'lf111cU , ,, 
(m) i"i'~ L~B fl Lfl1\lm1fl11:ij~~B:ij~~1\l L ~BL-ff 1~11J Lfl1\lm1f1111J~11JijBi1B'ln'Uf111Y1'1~1'1 , 

L'Ufl1)~~~B:ij~~1\l.f11fl~\i .... 

(Ci'.) i"i'~L~Bfl~"'-:iLnl'lm1ruL ~B L-U'1~11J 1fl1\lm1fl111J~11JijBiJmn'Lim1vi'1~1'11 'Um1~~~B~~~1-:i ,, , 

(er) ~fl111J LL'1~1'Ll'1otii.1'1JV11-LJ'BV11~B LMti1nu LL 'Ll1vi1\lLLn~15m1 L 'Um1~1LU'U\l1'U1m'ln11 
m111~111ijm1mn'Um1vi'1~lil L 'Um1~~~B~~~1\ln1fl~\ilil111 (&J) , .... 

(b) tJ fl L i''UVl~B ejB'Ue!'Ufl1ru~1lJ'111J11fltl5u~1'111111 tl'1 ~ L~ tJ~'lJB\l LL 'U1V11\l LL'1 ~lBf111 
L 'Ufl11~1L U'U\l1'U Lfl1\l m1fl1111~111ijm1m n'Ufl11V1'1~1'1 L 'U m1~~~B~~~1\l.f11fl~\il'l11J ( &J) , .... 

(lrl) Yl'111ru1-ff B~B\l L~tl'Ufl1ru~ L i1'LI11V1tl1ti-:i1'U'lJB\l~~m~t1nu~1 ~L u'U1 um1J LL 'U1V11\l 

LL'1~15m11 'Um1~1L u'U-:i1'LI Lfl1-:im1m111~11Jijm1mn'Llm1Yl'1~1'11 'LI m1~~~B~~~1\l.f11fl~\ilil111 C &J) , .... 
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'VlotJ1 1!:>'111 

11't!n'1'11'UbUfl~1 • 

(~) :5'viv1111 E.M1'UCJ~ m1th~ blJ'U 11"11 .:i n11 m1:5'vi~v:5'vi~1-:i~ b oLJ1~1l.l 11"11-:i fl111"111l.l~1l.lilv 
uv-:i tl'Ufl11'Vl'1~ ~ 1 'W m1:5' vi~v :5'vi~1-:i.n1 i"1 ~m?l'Uv i"1 ru~ m1l.l m 1'U 1t1u1 tiv El1-:i-Uv till~ ~'Vl~-:i 1"1~-:i . ~ 

(ci) tlijlli1V1-U'1~~'U~1l.l~n1V1'Uvi 1 'WY'l1~11't!utwl!~d 
c-i~m11'1'1 L -U'Umwnl.l1111"1V1~-:i 1 '"1u1~ mf'11 tJ1~urnri~v-tl1 t1?111?1m 'Vlf'l'lrn-:iml.lu&Sn~1-:i ... 

~.telll cil .., .tClll 0 

~1lJ1'Bfl11'VlmlJUqj't!fl~1-:lfl1'Vl'UVl 

l.11~11 Ci'.'.o 1"1W~fl11l.lfl11 1"1.U.'VI. ljti'1'U1'1bb~'l~.:Ji"1ru~v~m1l.lfl11b~vv11m11vi '1 bb'Vl\J1i;\' 

1 '"1tl1uV1UtlHU~l.l1~11 l!:lct l.111 iu-:i fi'u nu n11tl1~'t!l.l"l.lv-:i r1ru~ n11l.ln11 fl. tJ . 'VI . bb~~ ... ... . 
1"1ru~e:i'Um1l.lm11vi tiv'U 1~l.l • • 

I d 
?11'U'VI ct 

m~11 Ci'.'.(9) 1 '"1ljriru~m1l.lm1Yl'111ru1vV1'B1ruu~~'llv~v.:i b~ ti'U tl1~ nvui;\'1 ti • 
((j)) tl~vim~V111-:im1ri~-:i bU'Utl1~'61'Um1l.lm1 

(I!>) fl11l.lfl1'~ 1viti~1bb 'Vlil-:i 1i;\' bLri vfiu~ ml.luqi:Sn~1-:i ~ bb'Vl'Uri1'li' rn1'Utl~ viri1'li'nmt1n~~l.l'U~~ 

r:i bb 'Vl'Uri1'li' n.:i1'U 1"1ru~ n11l.l n11fl n~fi n1 r:i bb 'Vl'Uri1'li' n-:iutl 1~l.l 1 ru r:i bb 'Vl'Uri1'li' fl'l1'UB t1n11?1.:i?1vi 
'\t "'I dJ "' " ,, ' 

r:J bb 'Vl'Uml.l~-:i b?l~l.lm1tln1"11v-:iVi'v-:i~\J ~Lb 'Vl'Uri1'li'n-:i1'U1"1ru~ m1l.lm1'U 1tiu1 t1~~1?11V1n'1 bb~~ ~LL 'Vl'U 
'\t '\J -s '\J 

ri1'li'nnum1~11'1b~'Ubb~'U~'U 

(rn) m1l.l m1r:JV11-:iriru1 ~ '1°1'U1'U hiti'vtin11'"11fl'U bb~ 1l.l Ln'U b ~Vlfl'U zj-:itJ~vi m~V111-:i m1ri~-:i 
'IJ • • 

bb~.:J~.:J'11fl?lm1 mm ?lmmntl-Un ?1.n1V1vm1f11 bb vi-:i'll1~ b 'Vlf'11 'Viti bb~~?1.n1v~?11V1m1lJLb vi.:i'll1~b 'Vlf'11 'Viti • 
Lbvi-:i~~'Vl~.:Jl"1'U 1 'W~1'U~b 'Vl~v 1 '"1Lb~-:i~.:i'11nr:Jlj1"111l.l~ m1lJL zjt11't!1ru 'Vl~mh~?1um1rui;\'1'Uimm1l.l 

'IJ 'IJ ... 

?1mu~t1m1l.l m1b~'U m1ri~-:i m1u~V111:5'vim1 1V1mf'11?1~1bb~~L'Vlfl1'W1~~ 'Vl~vi;\'1'U~'U '1 ~L~m'llv-:i 
bb~~ b tl'Utl1~ 1t1't!tl~vm1~1 b 'Ll'U-:i1'U"l.lv-:iriru~m1l.lm1Yl'111ru1vV1'B1ru • 

1'"1vfiu~ml.luru:Snm-:il.lvU'V!l.l1t1'll111't!m1"l.lmml.luru:Sn~1.:i1"1'Uvt~-:ibll\Jm1l.lm1LL~~b~"l.l1'Um1 ... ... . 
l.11~11 ~ 1 '"1tl1uV1uqitQ'~l.l1m1 l!:J(j) l.11~11 l!:ll!:l bb~~l.l1m1 l!:lrn l.111 iu-:ifi'unu 

fl))l.Jfl11r:i'V11-:lflru1~'U~1'U~ ct "l.lv'l'VllJ1Vl rn flru~m1l.Jfl1) 1vitiv'UfalJ 
'\J , , , 

m~11 Ci'.'.rn 1 '"11"1ru~m-sl.lm1Yl'111ru1v'Vl'B1ruljti'1'U1'1'VlotJ1~ ~-:i~v 1 tJd • 
( (j)) Yl'111ru1 bb~~1'Ll'11Jt1v'Vl'B1ru~1l.ll.l1~11 (j)(j)ci • 
(I!:>) Yl'111ru1.Uv~v-:i L~ti'Umru~b ~'U11V1il1t1-:i1'U"l.lv-:i-r3im~t1~u~1'"1Lth.i1 t1~1lJ LL tJ1V11-:i"l.lv-:i 

Y'l1~11't!uqiqi~d n~m~V111-:i 'V!~m~ b ut1u~vvn~1l.lm1l.l 1 'UY'l1~11't!uqiqi~d 
( rn) :ij Vlvl 1'S1tl'l1'U b~ mn U'U t:U'Vl1Lm~v'll?11'Si"11'Um11'1'1 b 'Ll'U m-s'W '11'Stl.11v'Vl'B1ru bb~ ~.u v~v.:J L~ tl'U ... . . 

L?l'Uv 1"1ru~ m-sl.l m1'U 1t1u1 tiv El1-:i-Uv till'1 ~'VI~ .:i i"1 ~ -:i 
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II 

'WU1 ~~ 

':i1'llfi:U:U1'UL 'Uf1~1 
.., .. 

~Ci'. m.m1'V'l'U5 ~<t'.bo • • 

.., cil 4 .., Clll 

':i~ll'Um 'Vl':ifll"lru~':i~lJ'UIJl':illfl'U'Vll.rn.1 ... ... 
t:.1'1f11':i~1Lii'Uf11':i\;J1lJ (<9l) (~) LL'1~ ('11) 1"1th~mP11'U':i~'U'ULfl~fl~1tl'11':i'1'UL'VlPl"l.lfl.:i 

.., Clll QQ d ..., c:il 0 

mllucy'!lmn.:i\;11lJ15f11':i'Vlf1':ilJUqJ'llf1'11.:im'Vl'U~ 

f11':i~'UoUfl~fl.:iL~ti'ULL'1~f11':i~:U1':iru1-Ufl~u.:i L~tJ'U\;J1lJ (~) 1"1LU'U1 U\;11ll':i~L u tiu~~~lJ'Ul'l~n1V1'U~ ... 
1 'U f1':iru~~:U1':iru1.LJ fl~ fl .:i L ~ti 'U 1'11 lJ (~) LL~ 1~U~.:i1~ l 1'VIU1ti.:i1 'U'lleJ .:i ~!iJ1~ tJ ~ U~ 

1'11ll'V'l':i~':i1'!lucycy1itl' 'Vl~fln~m~'Vl':i'l-:J'Vl~m~ Lu tiu~uflf1\ll1llfl11ll 1 'U'V'l':i~':i1'llucycy1itl' 1 "11"lru~m':illf11':i 
~:u1':iru1u'V1B':irui1a1'U1:u~.:i':i~~um':i~~~fl~~~1.:i H rifl'U 1~ L 1'ULL~:u~ 1~'1.:i'U1lJ 1 'LI'1ruru1~~~u~~~1.:iLL~1 . ... ... 
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, ' I 

LiieJYl'11)0J1.ff fl L'1'\.Jfl'lh~ f1flUnU Lf1t:Uerl~VIU1EJ~1'\.J'1Jfl~-r~1 m '\.Jf111Yl'111UJ1 LL~1 f11)Yl'111UJ1 ... 
L~fln-ff m'1'\.Jfl 1 ~:5'VlL~m~1~U\Jl1lJfl~LL '\.J'\.J -ff flL'1'\.Jfl 1V1~ii fl~ LL '\.J'\.J'1~'1Vl 1 ~WU1EJ~1'\.J'1Jf)~-r~L~fl n-ff m'1'\.Jfl'lJf)~ 

.• '\J , .a 

~~tJ-ff m'1~m1mrmL~~ 1 ~utJVine.i~ m1Yl'111ru1~~ n"11~1EJ ,, 
1 ~VIU1 EJ~1'\.J'lJfl~-r~th~f11111 Lnru.fim m '\.J f111Yl'111ru11'i'vi L~flf1 LL~ ~tl1wu f1'lJfl~ LL~~~ Lf1ru"f'l11 ... 

1mh~f11111L~qj'!l1'\.JVl~f)V1'\J~~m~(\J'!l1'\.J LL~1LL~mru ~')EJ 

1 tJmrum1:5'V1~eJ:5'V1~1~-W''1V1~ii'1 n~ru~~'1~1Ji' v~~1il~C1~ L YJri L '\.J 1~ ~'1Jfl~'W''1vi "v1~fl flru'1lJU'°i"llfl~ , , , 
~~tJ-ff m'1tJv Vl~eJmru ~'\.J~·yh 1 ~iiunJV111 tJm1Yi'111ru1fi' vi L~vn-ilm'1tJfl\Jl1lJ1))fl"v1~~ V1u1v~1ti"Ufl~-r~ ,, u ... 

m'1n1"v1'\.JV11~iif111~tJ"li'flL'1'\.Jfl~1'\.JLYlfl-0flVl~fl"li'flL'1'\.Jfl~tJOfl'\.Jf111Yl'111UJ1i'i'VlL~flf1-ffflL'1'\.Jfl\Jl1lJ11)flVl~~m~ 
., ., ' 
u .c:iil c:il c4ca.J q 0 

Yl~'\.J \Jl1l.J1~L UEJU'V11~lJ'\.J\Jl1f11Vl'\.JVl .... 
lJ1m1 bb 1 ~V1u1EJ~1'\.J'1Jf)~-r~th~m111e.i~~'11'\.J~m1:5'Vl~eJ:5'V1~1~V1~mn~wum1i'i'V1L~eJn ... ,, ,, 

LL~~ L Vl\Jle.J~'1'\JU'1'\.J'\.J 1 tJ)~UU Lfl~fl"ll18'111'1'\.JL 'V111l'lJfl~ fl)lJU ru=a nm~ LL~~'1Jfl~VIU1 EJ~1\J"llfl~-r~mlJ15m1 , , ~ ~ 

~mlJuru=5n~1~n1V1'\.JV1 LL~~ 1 mlV1tJ1~m1111V1mtlV1Le.JEJ ru '1mtJ~tlV1tJ1~m111'1JmV1u1EJ~1u'lm~-r~t!tJ u ... 

m1~~'\.J1lJ 1tJ'1nin11:5'V1~eJ:5'V1~1~';J~m~vh 1~vimiieJ"1-:i~tJ1~EJ~ L 1meJ'Vlu1ru Lm~ b.iiimV1flYJ51ru D~a~ , '\J " 

1J11lJlJ11J111 C9lC9lirN Vl~fl 1 timru~iim1v'V151ru LiivV1u1EJ~1ti'1Jv~-r~ 1~-ruLL~~';J1nflru~m)lJf111Yl'111ru1 , .... 

fl'V151ru1~v\'1m1:5'V1~v:5'V1~1~vifl1 tJ1~ L 1ti LL~m1:5'V1~eJ:5'V1~1~~iil"li1lJ~1 L lJtJ L ~~vi1tJ\Jl1lJlJ1m1 c.t'OJ , 
c C9l) c l"l) V1~eJm1:5'V1~eJ:5'V1~1~ 1viEJ15Lo~1~ L '11~'1~ Vl~fl m1:5'V1~eJ:5'V1~1~~1h~ L~'\.JL~ ntim.i1J11lJ~n1V1tJV1 
1 tJf1!]fl1~'V111~~f)f)f1\Jl1lJlJ11Jl)1 ~b 11)fl'1fl~ 

lJ11J111 birN Ofl'\.J~~'\.J1lJ 1 tJ'1ruru1 V1u1v~1'\.J'1Jfl~-r~m'1'\.Jw m111vm~nm1:5'vi~ei:5'V1~1~ 
u u .... 

ffi~~1L-0'\.Jf1111'1.JLL~11mtJmru ~~vieJ1tJd 
(C9l) Vlt.h v~1'\.J'1l fl~-r~t!'\.J hl1~ -ru n11:5' V1 '111 L~'\.J~ utJ1~lJ1ru~'1~1 it '\.J n11:5'V1~ eJ:5' vi~ 1~ ... 

Vl~fl L~'\.J~utJ1~lJ1ruvtl~-rum1:5'V1'11111J L ~ EJ~~fl~'1~v11m1:5'V1~eJ:5'V1~1~tTtJvifl 1 tJ 

(I!>) ii m1m~v\'1~ L-il1'1 n~ru~ ~~'\.J"li'fl L'1'\.Jfl~'!l'\.J~ m1:5'V1~fl~V1~1~V1~fl~1i;l-ru n11i'i'V1 L~fl n ,, 
iie.i~tJ1~ 1v'!ltl~1lJn'\.J V1~flii~1'\.J 1i;l L~t1nu~~tJ-ilm'1'\.JeJ11t1~'\.J Vl~floUVl'lJ11~f11) LL "ll~-U'tJeJ~1~L i'.JtJ51':ilJ ,, 
Vl~fl'1lJ e.JfllJ ntJnu~~tJ-ilfl L'1'\.Jm1 e.J~'\.JVl~fl L ~1V1ti1vtl '\.J m1 L'1'\.J m1fl1 V1~fl~fli1 m~v\'1m )YJ'11 \Jl~'\.J LVl ,, , 
1tJf111L'1'\.Jfl11f11 ~~.Q' \Jl1lJ':i~LUE.JU~-r~lJ'\.J\Jl~n1Vl'\.JVl ... 
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IV 

Vl'U1 Q10 

11'llfl'1'11'Ub'Un'\~1 , 

(Ql) fl1)vl1fl1)~ ~~v~~:5'1~~v 1 tle:J1'1riv1 ~Lfl~fn1lJ L~tJVl1tJLLtlVIU1 f.M1'U'1Je:J~'i\i'Vl~e:J m~'Vl'U .. 
~-vtl1~ LtJ'lli1'11u11ru~ 

(Ci'.) mru~'U 1 m11'Ue:J~L~tJ10'U (@) (lv) 'Vl~v (Ql) ~~d 1'11lJ~tl1Vl'U~ 1 'Ufl~f11~'Vl11~ 
fl11 tJ fl L~ fl fl11~ ~ ~v ~ ~ :5'1~ VI 1:i.J111 Fl Vl;j~ L lJ 'UL e:i fl~ 'Vl B'll -v~ V1ti1tJ~1 'U '1l e:i ~ 'i\i ~~ 'U-iJ e:i L'1'U -v 

.... 'U 

1 "U1111~~~e:i~~:5'1~~~fl tJm~ mf 'U-;;i~ L~tJfl~e:i~ri1L~tJV11tJ1~ I '11flV1ti1tJ~1'U'llv~'i~ 1l.J 1~ 
Ll1e:iiJ1111tJfl L~ fl 1111~~~e:i~ ~:5'1~ 1 ~V1ti1tJ~1'U'llv~'i\iLL :5'~ 1 ~ ~tl1~ flv'Ufl11zj~m'i'UVl~v~v LVfl'111 

.. 'U 
I I.I 1..1 II 

L ~ru'll1'U'Vl m1 tJ'Vl11'UG~ L VIVI e.J~Vi ~e:i~ tJ fl L~ flfl11~~68-v ~~:5'1~Fl'i~°IJ'U ... , ' 
1 'Llmru~iJV1ti1tJ~1'U'llv~'i\iL lJ'U~~'U-iJm'1'Uvvr~LL~'1v~11tJ~'U 1 tl iJ1 ~oe:i11V1th tJ~1'U'llv~'i\iJ'U 

.... 'U .. 

ii e.J~tl1~ LtJ'lltl~1:1.Jn'UV1~-vii?l1'U 1~ L~ tJ nuV1ti1 tJ~1'U'll e:i~'i\i5'UmlJ (®) .... 

tl1 ~ fl1flVl1lJ111 FIVl;j~ 1~tl1~fl1f'l1'U1 ~'U'U Lfl ~-v-U1 tJ'111'1'U L 'Vl f'l'llv~ fl 1:1.J'Li (1J:Ufl~ 1~ LL~~ 
'1Je:J~V1ti1tJ~1'U'llm'i\iVl1lJ15m1~ m:i.J'Liru:Uflm~n1V1'U~ LL~~ 1 ~Dmb~ mP11~m D~ Le.JtJ ru '1m'U~ .. ... 
D~tl1~mP1'1lv~V1ti1tJ~1'U'lle:i~'i\iJ'U 1 'Llm1d V1ti1f.M1'U'lle:i~'i\i'1~ Le.J tJ LL 'W~tl1~ 111Pl~~fl~111~ tJ15m15'U .. .. 
~1tJm~ 

mV111 ti~ 11tJ~~ LB tJ~151111 LL~~.rr'UV1v'U1111:5' ~~e:i:5' ~ ~1~oW'1 l'l~hJ11i1-U ruru1i111 'Ll'VllJ11'ld , ...... 

1 ~L lJ'U 1 tlVl1lJ)~ b UtJ'U~'i\ilJ'UVl~tl1Vl'Ul'l .. 
Vll.1111\ rrJ 

~1'U:il1~Vitl~mn 

mV111 ti~ ~1'U~1~~tl~fl~1m-;;im~v111ml'ltJ15 ~~~-v 1 t1d 

(@) 15tl1~111P1L~ru'll1'U~11 tl 1~ LLn 1111~V1ti1tJ~1'U'llm'i\iL ~ru'll1'U~mfl~1~11 tl~iif1ru'1:i.Jllii 
.., dJI "' , 

m~Vl1lJL~v'U 1 'll~Vlth tJ~1'U'llv~'i\in1V1'U~ 1 ~L .U1~'U.LJ'm'1'Ue:J .. 
(®) 15A'~L~e:ifl 1~LLn m1~V1ti1m1'U'llv~'i\iL~ru'll1'ULu'W1~~mfl~1~iJFJru'1:1.JlliiV11~V11lJL~e:i'U1'1l .... ... , 

~V1ti1m1'U'llv~'i\in1V1'U l'lzj~~-v~ hh'.le:i tJ fl11'11:1.J11tJ1 ~ L .LJ1 ~'U.LJ' e:i L'1'U e:i L 1mLVI 1 'Ll~1'UJ'Uii~tl~ fl~1~i1 .. 
' Q,JC:lt, elf 0 !.' I 

FJru'1lJ'\JV1V11 ~ V11lJ'Vlfl1Vl'U l'l'Ue:J tJ m1'11m1 tJ , 
(Ql) 15 Lu'W1~ L -;;i1~ -;;i~ 1~ LLn fl11~V1ti1 tJ~1'U'llv~'i\iL ~ flh!1'U~tl~ fl~1~ii FJru'1:i.JiJ&l V11~ m:i.J .... ... , 

L~e:J'U 1'll~V1ti1tJ~1'U'llv~'i\in1V1'Um1tJ11'l11tJV1;j~ 1 ~L.LJ'1~'Uim'1t1-v Vl~v 1 ~L.LJ'1mL-;;i1-;;i1~m-v~11F11 .. 
lJ1Vl11 rrJo ~1'U~1~~tl~fl~1 1~V1ti1tJ~1'U'llv~'i\iL~Bfl1.ff1511'l15Vl;j~mlJlJ1Vl11 b~ .. 

Vl1lJVl~mflru'11 ~~~e:i 1 t1d 

(@) ~1'U:il1~~tl~fl~111'lf.ll5tl1~111m ~(1J'll1'U~11 tl 1 Vil offil'U~1'UffilJiusffe:i'U ~1'U~ii~fl~ru~ 
L lJ'U~ 1'Utl 1 ~ '11'1lv~V1ti1 f.l~1'U'll e:i~ 'i \i VI ~e:i ~ 1'U ~iilJ 1m\i1'UVI1 lJVI~ fll'll1:U'W LL~~ ii~tl~ fl~1zj~ '11lJ11fl .. .. 
v11~1'UJ'U 1~ b ll'Ufl1)~11 tl 
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., 
'\l!'Ul rnb"ll 

11'1ln\l\ll'ULUfl~1 , 

Ctv) -:i1'U~1-:i~'\J~fl~111'1815Al'lL~vfl 1~m~vh1m 'Umru vl-:i~v 1 LJd 

(fl) 1 i15'\J1~ fllfil L :St1J'll1'U;t11 '\J LL~1 LL~hJiJ~~'UoLJ VL~'UB '\l!~voLJVL~'UmT'U 1:iJ1(;)~u 

(6ll) L lJ'U-:Jl'U~-B'uiv'U -B'uiei'LllJlfl 'V!~v~ii L 'Vl ri-U ri Ltlvn~ 1:iJ L '\11111~~\l~ ~1 L U'Ufl11 

Ll'l815'\J1~fl1PlL :a'1J'll1'U;t11 '\J 

( ri) L lJ'U-:11'U~1-:i~ii~'\J~m~n 1 'Ll-:i1'U~\l~~1-:iJm)1'U1'U~1nl'l 
(-:!) mru~'Ul'l11J~rl1'\l!'Ul'l 1 'Ufl!Jfl1~'Vl11-:J 

(rn) -:i1'U~1-:i~'\J~fl~111'lv15LtJ"W1~L\l1~'0J-:i 1~m~vh1m 'Umru vl-:i~ei 1 LJd 

(fl) 1 i.X-:i15'\J1~ fllfil L :a '1J'll1'U;t11 '\J LLn~1BAl'l L~ v fl '\l!~v 1 i1BAl'l L~B flLL~1 LL~1:i.Jii 
~~'UoLJVL~'UeJ 'V!~BoLJeJL~'UvJ'U 1111(;)~'Ufl11Al'lL~Bfl 
" 

( 6ll) -:11'U~1-:J~ij1-:JL~'Url1~1-:Jf1~-:J'\l!~-:J 1:iJLfi'U1-:JL~'Ul'lllJ~rl1'\l!'Ul'l 1 'Ufl!Jfl1~'Vl11-:I 
(A) LlJ'U-:Jl'U~~l L lJ'U"1ei-:i 1 ~~'\J~ fl~111m~1JYll~eJ\llfl-:il'U~1(;)vh 11 LL~1 L ~eJ-:1\llflL '\/!!'le.Jn , 

~ 

'Vll-:JL 'Vlf1'Uf1 

(-:!) L lJ'U-:Jl'U~1-:J~ij~LJ~fl~11 'U-:Jl'U~\l ~~1-:J,r'U~l'U1'U~1 tll'l LLn~ii1-:i L~'Url1~1-:Jf1~-:J'\l!~-:J 
hJLfi'U1-:IL~'Ul'lllJ~rl1'\l!'Ul'l 1 'Ufl!Jfl1~'Vl11-:I 

('OJ) LlJ'U-:11'U~1-:i~ii~'l.J~fl~11 'U-:i1'U~'1~~1-:ii1'UL ~v-:i11m~v1 
(tl) L lJ'U-:Jl'U~ij f1111J~ 1 L lJ'U d-:i vl1 'U'\l!~eJ~ L~ 81 nu f1111J~'U f1-:J'lJ el-:J'lll~ '\111mhoff1 

q II CV.QI 4V .::::. 

'1~ L~ 8'\1118 LLfl'\l!'U18-:Jl'U'lJeJ-:J1;j'\1!1Bf1111JlJ'Uf1-:J'lJB-:J'll11'1 
"" 

('ll) mru~'Ul'l11J~nl'V!'Ul'l 1 'Ufl!Jfl1~'Vl11-:J 
1 ~riru~m111fl11'U Lv'Ul 8iia1'U1'1'\J1~ fl1Pl1 'U1~'U'U Lri~ei-d1v~11~m 'Vlfil'llv-:im11ut1J:aflm-:i 

n1'V!'Ul'lmru~1v81-:i'lJv-:i-:i1'U~hJ-B''Uiv'Um11 (C9>) 'V!~m1'U~-B'uiei'Ll oB''Uiv'UlJlfl 'V!~ei~iiL'Vlri'LlriLtl"Wl~ 
l'lllJ (~) (6ll) 

~;j1J'U(;l~V1'1vvm~ L iJ v'U L ~ vn1'V!'Ul'l11 m~~ LB vl'l~'U6llv-:i-:i1'U~1-:i~m fl~1(;11m11ri'V!~-:i L ~11L~111(;) 
"" 

(;1111m111~1 L tJm ~v'\J1~ 1v'll'U1 'Um1~1L u'Um1 

lJl\;111 b'11C9> 11 tJ "~LB vwuei-:i15fl11~ l'l~v~l'l~1-:i~1'V!~u-:i1'U~1-:i~'\J~fl~11 'U'Vl1J11'ld 

(;)1 v15fl11'Vl1-:i BL~ fl'Vl1v'Ll fl~1'U1~'U'U Lri~ei-d18 ~11~'\.J L 'Vl Pl'llv-:i fl111U'1J:a fln 1-:i 1~LlJ'U1 '\J\;11111~ L iJ vu 

111m1 b'11tv 1~\h'U'VlUC1JrQ'~1111'111 ct~ 1111iu-:ifi''Unu-:i1'U~1-:i~LJ~fl~1(;1111'\1!111l'ld 
11'lvei'U 1n11 , 

lJl\;111 b"llrn ~'\J~fl~l~\l~ L oLJ1~11J fl11b~'UB-:ll'UtlU'\l!iJ18-:ll'U'lJB-:J~;j "1ei-:i L lJ'U~'\J~fl~l 
"" 

~1(;);'U'Vl~ L iJv'U 11n'Ufil'U8-V'v11n~'\J~ fl~l m~'Vl11-:i fl11ri~-:i L 1mL~ '1~ii'Vli1-:i~v~'U1v-:i'11flfil'UEJoLJB1Jn 
~ ~ ~ ~ 
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., 
V!'Ll1 bf!~ 

11'1Jn'1'1l'Ubun~1 , 

15m1~'U"Uv~'U'Vl~bu EJ'U~mn~1 Aru'1u1~ bbn~~ n~ru~\ilv,nhu m1b~ f1t1vm1EJ~ve:ivf1'1lf1'Vl~bU EJ'U , ., ,, 
Q.I I d ~ .c::il Q..I Q.I ' c:ld ' Q. ' 

bbn~vl'l11f11'Ei11lJ b 'U EJlJ m1"U B"U'U'Vl~ bu EJ'U YllJ'Vl..:lvtn n bf1ru"t1 bbn~1'Ei m1e:i'Vl 'Ei1ru bbn ~ m1~ '111ru1v'Vl'Ei1ru , , 
1 'Limru~Pl'U~-iJe:i:1Jn~'ll~n~1 m~'Vl11..:im1A~..:i hJ~'U'Vl~ bUEJ'U 1 ~bll'LI~'ll~n~1 1~bll'U1 'lll'l1:1J~n1vt'Uvi 

'IJ 'IJ 

1 'Lif1{]m~vi11..:i ~..:id 1 'LI m1e:ie:in f1{] m~'Vl11..:i~ b~ EJ1 nu~ru'1lJU~vt~v~ n~ru~ \ile:i..:i~1:1J"Ue:i..:i~'ll~n~1 
1~r\'1u..:ifi..:iA11:1J'1vviA~e:i..:inun{]vtlJ1EJ~'U~b~EJ1-ile:i..:inun11t11~ne:iu1'1J1~~"Uv..:i~mn~1~1EJ 

1 'Umru~b ~'U'1:1JA11 1'~:1J'Ul'l~B1'1ve:im~ b uEJun1vt'Uvivt~n bnruor'im1~'Uvi~ b DEJ'U~'ll~n~111 ... 
bll'Umh..:i~'Unl~ 

vi1b'Llm1'U..J1..:i~mn~1 b~v1'u~vi'llvu 1 'Um1vi1b'Ll'U..:i1'U..J1..:i~'ll~n~1i!'U 
e:i..:ir1'll1~ nvu v..:ir1'1J1~'1J:1J bbn~vtiJ1~"Ue:i..:iAru~m1:1Jm1vi1 b 'Ll'U..:i1'U..J1..:i~'ll~n~1 1 ~ b U'U hJ 

' d dv do 

1'11lJ1~b'\JEJlJ'Vl)~lJ'Ul'\)f11Vf'UVl ... 
rh l'lBUbb Vl'UAru~ m1:1Jm1vi1 b 'Ll'U..:i1'U..J1..:i~m n~11'11:1J111Avt~..:i 1~bll'U1 tlm:iJ~ m~vi11..:im1A~..:i 

n1vt'Uvi 

mm1 ~~ 1 'Um1~'111ru1f1vi b~vn-if m'1'Uv 1 ~vti.11EJ..:i1'U"Uv..:i1'~vi1b 'Ll'Um11viEJr\'1u..:ifi..:i .... 

m1:1Jri':1Jr11bbn~1'l'lt1'll1~'1..:ir1"Um..:i1'U..J1..:i~mn~1bll'U'11f1ru 1viEJ 1 ~~'111ru1bnru~~1'UAru.m~ ~..:iviv 1 tJ-d' , , "" " 
' 

((9)) e.Jn..:ll'Ubbn~tl1~'1um1ru"Ue:i..:iY1'll~n~1 

(~) 15m1u~vt11 bbn~15m1'lll)~..:i1'U 
' 

0 "" ' (bf!) '11'U1'UUAmmvi11m1'U , 

(Ci'.) t11~bnvi"Ue:i..:i~mn~1~1'~\ilmm1~..:iL'1~:1Jvt~e:i'1uu'1'U'U ... , 
._. II = 

(~) "Um'1'Uv'Vl1..:ivi1'Um1b..:i'U 

(b) bnrusfi~'Ul'll:1J~n1vt'UVJ 1 'Lin{]m~vi11..:i 
'IJ1~ b.fl'Vl"Ue:i..:i~'ll~ n~1~1'~1ii'v..:i m1~-:i b'1~:1Jvt~e:i '1UU'1'U'U m:1J (Ci'.) 1~bU'U1 tlm:IJ~ n1vt'Uvi ... , 

1 'Uf1{]f11~Vl)1..:) 

ml'!11 ~b 1'Um1~:u11ru1f1vib~e:inim'1'Uv1viEJ151'!1:1Jmm1 bci ((9)) vt~v (~) 'Ue:Jf1'11f1 

1 ~~'111ru1bnrusfi~1'UAru.fl1~m:1Jml'!11 ~~ bb~1 1 ~ b U'U hJl'l1:1Jbf1ru"Yl1'Um1~'111ru1bbn~m11 ~J1vti!n , 
~-:ivie:i 1t1-d'~1EJ 

( (9)) mru..:i1'U..J1..:i~tl~f1~l b ~ e:i vi1 b 'Ll'U..:ll'UD) ~'11 ..:i l'UYliilJll'l)~l'U b ~..:i A ru.fll~l'lllJV!~ f1l'IJ1:S~ 
.... ' 

e:i ~ bb~1 vt~v-:Jl'U~hJ-B'ui v'U 1 ~vii.11 EJ..:ll'U"Ue:i..:i1'~f1 vi b~ v n ~~'I.Ji e:i b'1'UB~~1'Ubnrusfi til1'UArun1~ Lb'11 
'\J cil \J , 

bbn~ 1 ~flVl b~Bf1'11f111EJ~b'1'UV11A1~1'1Vl , 
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,, 
V!'Ul rnri 

11'/Jn\l\ll'Ub 'U mn , 

1~vt't11V\ll'U'llv\l-r~ri'viL~vn~~'UoUm?f'Uv~~1'Umrusr1~1'Uflru.rnwLL~1m:i~ 1~ri'viL~vn'11m1vvi1~fl~LL'U'U11lJ 
~ ~ , 

' ,, ,, Q 

Vll'Ufl ru.nTW bb"'~Vll'U11flll.JlffYl?f Vl , , 
(rn) n1ru-:i1'U-;J1-:i~tJ~ n"d1~iifl11lJ611uiv'UlJ1 n 1 ~vi-t11m1'U"lrn-:i-r~ri'vi L~ v n ~~'UoVVL?f'Uv 

~ ~ 

~~l'U Lnrusrl~l'Ufl rum-w LL~1Lm~1 ~ri' vi L~ v n'11m1 vvfl~ fl~ LL 'U'U~l'Ufl ru.n1-wm n~?f vi , , , 
Cl.I .c:111 .c:lll o U 'd Ill.I .c::rr. CV di I.I I.I 

1~lJ'U~ 1m'1vvm~ Lu mJ mvt'UVJV!"' n Lnru'f'l Ln v1 nu m1-w'111ru1 fl VJ L"'v n'lle:i L?f'Uv'llv\l\ll'U\11\l 
~ 

~tJ~ n"d1tJ 1 ~ L.flV11vivt~e:i n1vt'UV111v"'~L5 v vi5'U 'lle:J\l\l l'U-;J 1\l~tJ~ n"d1~1lJ111 flvt~-:i L ~lJ L~lJ1~ 
ml.lfl11lJ~1LU'UL ~e:itJ1~ 1v'll'Ll1 'Un11~1L oLJ'Un11 

mm1 ~~ m1~viv11tJ1~mf"IL~'lJ'lll'Uvt~e:ivt'1-:i~m:U'1j'lJl'U~~n"d11~L-U'1~1l.lm1~'UoUm?f'U8 
LL"'~m1tJ1~mf"lt:.i"'~'lJ'U~vt~mn~-rum1ri'viL~e:in 1~iJ1uVJururu~lJ1~11 b~ Lrn~lJ1~11 bb lJ11-ffu-:iri'u 

\J \J .., "' 

mvi11 ~~ 11v"'~ LB vvi15m1LL"'~-fr'Uvie:i'U-:i1'U-;J1-:i~tJ~n"d1~hJ1~u'l!tY'~11l 'LlvtlJ1vid 

1~LU'U1 tlvi1m~ L uvu~-r~l.l'Uvi~n1vt'Uvi 
~ 

l.J1V111 ~ti \ll'U-;j'l\le:Je:JrnL 'U'UV!~8fll'UfllJ\ll'Un8?1~1\l81\lff';i~vl11~viv15~-:i~e:i 1 ud 

(<il) 15tJ1~nlf"\b:a'1j'lJ1'U~11 tJ 
.c::rr.d Cl.I di 

(~) TBflVlb"'e:Jn 
... Q 

(rn) 15btl'Wl~b\!1~\l\l 

(('.() 15tJ1~nJVlbb'U'U 

l.J1~11 ~o 15tJ1~nlf"lb~'1j'lJ1'U~11u 
~ii~n"ttru~ hJ"lluie:i'Ll 

, 

mvi11 ~(i) 15ri'vi L~e:i n L U'U\l1'U-;J1\le:i e:i rnL uuvi~vmufllJ\l1'Une:i?1~1-:iYivi-t11 v-:i1'U'lJe:i-:i-r~ , ~ 

L :aru'lJ1'Llm ~u~m1~liflru?1lJu~m -:i ml.l L~e:i'U 1 'll~vt't11 v-:i1'U'llv\l-r~n1vt'Uvi hh.Je:i v n-:l1?11m1v1 ~L -U1~'U 
.., '\I , d.S 

oVVb?f'Utl bl'Ubb~l 'U\ll'UJ'Uijm ~'U~fl11~iiflru?flJU~Vl)\lVJllJ~rllV!'UVJU8VffJl?fll.J':ilV ~-:id 1 ~m~v111~ 
~ , 

1'Llmru~-:i~e:i1ud 
(<il) 1 m5tJ1~mm;aru'lJl'U~11 Ubb~l LLVJ 1llii~~'UoUVL?f'U8 vt~e:i-i!m?f'Ue:JJ'U w1~-rum1ri'viL~e:in 

~ ~ 

(~) L U'U\l1'U-;J1\l~li~ n"dru~"llusif e:i'Uvt~e:i"llu"li'e:i'Ul.Jl n 
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" V!'LI1 Ci'.o 
' .,I ., ' 

LfllJ C9)bnei'. \9lffU'Yl lvei'. fl 11'lln'1'11mufl~1 lvei'. fllJ.fl1W'LI5 lvctbo , , 

1liii-UmrnL oWEFJWv~'1~n1vt'LI~·nvfl~ LB v~ L ~v'l~'LI 1~ 
" 

(Ci'.) mru5'U\9l1lJ~fl1V!'LI~ 1 'Lifl!)f11~'Yl)1.:J 
m\9l11 Gtv 15mw1~ L'11~'1.:i L lJ'LI.:i1'U-;J1.:ivvmL uuvi~vfl1'\Jfl11.:i1'Linv?1~1.:i~vit11v.:i1'LI , 

'1Jv.:i-r~L~ ti fl{f 1.:im '!XtJ~ f11))1EJ1~11 EJV!~'lzj .:i Lfl EJ'Yl)1tJV!~tl Lfl EJ L ~'U fl11lJ'111J1)tl LL~1 \9l111~ flru~ fl))lJf11) ... " 
vl'1L 'Ll'LI.:i1'U{i'1.:ivv mL utJvi~vmtJfllJ'l1'Linv?1~1.:i l~ v15mw1~ L '11~'1.:i 1~~'111ru1L?1'UmL 'LI~ ~.:id 1iXm~vh1~ , 

1 "Limruv1.:i~t1 hJd 

((9)) 1 i~.:i15tJ1~f11Pl L ;aru'll1'U~11 tJ LL'1~15fl~ L~vfl V!~v 1 m5fl~ L~vf1LL~1 LL~1lJ1j~~'LI'1Jm?l'Liv 
., " 

vi~v-ilm?l'Uvif 'LI 1111~-ru m1f1~ L~vfl 
(Iv) 1mintJ'l1'U-;J1'l~ii1'lL~'LI'ltJtl1~mruA1nv?l~1'l1liLn'LI1'l L~'LI\9l111~fl1V!'LI~ 1 'Lifl!) m~'Yl11'l 
(rn) L U'LI'l1'U~iim1lJ-;J°1 L U'Lid.:i~1'LIV!~v~ LM mntJ m1lJ~'Lifl'l'1Jv'l'1l1~ vi1 mhi1'1~ L~EJV!1EJ 

' II Q.ld Q.I c:i. 

LLflvt'LI1v.:i1'LI'1Jv.:i1~vi1vm111lJ'Lifl'l'1Jv'l'll1\9l ... 
(Ci'.) Lll'LI.:i1'U~-;J°1Lll'LI~t1'l1 '1Xm 'IXtJ~m111m~lJvi'1~v'11fl.:i1'LI~1~vh 11LL~1 L i1t1'l'11fl L vt\9l~fl " , ... 

'Vl1'l L 'Ylfl'Ufl 

(ct) mru5'Um11~fl1V!'U~ 1 'Ufl!)f11~'Vl11'l 
m\9l11 Grn 15tJ1~ rn~ LL uu L um1'LI-;J 1.:ivv mL utJVt~vmuflrn1'Linv?1~1'l~Vt.J1v.:i1'LI'1Jv.:i-r~ , . ... 

L ;aru'1J1'Lim iXu~m1~1iflru?111irvil'11.:imlJL~v'LI 1'1J~vi.J1v.:i1'LI'1Jm-r~n1Vt'LI~1 iX L -U1~'LI-ilm?1'Liv L ~vvvmLtJtJ 
llU \J , d.J 

.:i1'Lint1?1~1.:i~n~ fl~ru~~ LP!~ L ll'LI~ L ;a~'llfl ruA1'Vl1.:i~1'UPifl'llm1lJvt~v?1t1Tu l'1 vm1lJ'1Jv.:i'll1~ vi~vnu5'LI ", 
mlJ~n1vt'LI~ 1 'Lifl!)f11~'Vl11.:i 

m\9l11 Gei'. L~vtl1dEJ'll'Ul'Lim1v\'1L'Ll'LI.:i1'U{i'1.:ivvmLuuV1~vmtJflrn1'Unv?1~1.:it'11lJm\9l11 Go , 
' ' Q.I d cl di 0 d all 

mm1 GC9) lJ1\9l11 G\v Llfl~lJ1m1 Grn 1~11'LimV1'1vvm~LtJEJtJLYlvf11vt'Um1EJfl~LvEJ~v'LI'1Jv.:i 
"" 

.:i1'LI-;J1.:ivvfl LL tJtJvt~vmtJfllJ'l1'Linvfl~1'l L ~11L~111~\9l1l.lm1lJ-;J°1L U'LIL ~t1tl1~ 1v'1l'LI1 "Lim1v\'1 L 'Ll'Lim1 
' " cl c:i.d Q.J .di cu I.I 0 Q.I ti di 

m\9l11 Get 11 EJfl ~ Lv v~ '1J t1.:i1um1'1 ~"llv'1~'11.:i?11vi1tJ'l 1'LI'11.:Jvv mL tJtJV!1 t1 fl1tJfllJ , 
'l1'LI n tl?l~1'l 1 'LIVtlJ1 ~d ~1 v15 f11 )'Vl1'l BL~ fl'Vl) t1-U fl?l1 'LI1 ~ lJlJ Lfl ~tl-tl 1EJ?l1 )?\'LIL 'Y1Pl'1J v'l fl)lJU 11!~ fl '11'1 

1 iXL U'LI 1 tlmm~ L iJ EJtJ~-r~lJ'LI\9l~n1vt'LI~ .... 

m\9l11 Gb 1 iXtl1u'Vlururu~lJ11'111 ctG lJ11 iu'lf!tJ ntJ..:i1'U-;J1..:ivv rnL tJtJvt~v fl1tJfllJ ., ., , 
..:i1'Un t1?1~1..:i\9l1lJvtlJ1 ~tt~ vv'LI falJ , 

~t1..:iffi lJtl'UfiJ11'1tl1~ flvlJl'll1~W?lt11'Ul'1 EJf111lJV!~tllP11 f111lJ LL~1 LL~ mru , ., 

m iXu~m1t'11m11flvi~..:i~L u'U'Ll~tJflflfl ~t1-:iL u'U~m~~'LI'Vl~ L iJv'LI HntJ?1n11'll1~wif 'LI ., ~1v 
" , " I 

lJ1\9l)1 GG m '!XtJ~f11)'11'LI-;j' 1-lvv mL lJlJV!~tlfl1lJ fllJ..:J1'Linv?l~1'l~ L U'LIA'1ruru1nuvi.J1EJ'l1'LI 
\J , \J "llU 

'1Jm-r~~v..:i hm'11'LI 1~ L~EJntJ~tl1~ flvum1.:i1'Linv?1~1..:i 1 "LI..:i1'Liif 'LI ~-:id mm~ L iJvuVi-r~lJ'LI\9l~n1Vt'LI~ ... " ... 
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,, 
Vl'U1 Ci'.Cil 

11'lln:u:u1m umn 
., ' lv<i'. n:w.fl1'W'U15 lvctbo 

' ' 

mm1 ~~ 1 'Llm1v-i1L U'U\l1'U~1\leJBmL 'U'UVl~eJFn'UfllJ.:J1'Urltl~-r1.:iLL~rl~fl~\l 1 ~~~ eJ1'U1'1 
,, , " 

LL~.:il11.:iriru~ m1:wm1v-i1 L U'U\l1'U~1.:ie:ie:i n LL uuvi~e:iF11uri:w.:i1'Unei~-r1.:i L Ylei-ru~VJ'lltJU 1 'Llm1v-i1 L U'U\l1'U , ,, 
II dj I II Q.J 

:u1.:ieie:in LL uuvi1e:i murilN1'U n ei~11.:i'U'U 
' ' ' 

e:i.:if"i'l.b~neiu ei.:if"lu1~'ll:w LLri~viiJ1Vi'lle:i.:iF1ru~mTI..1mwrn .. r.i11F1vii1.:i 1~LiJ'U1 um:w1~L'Lit1u , 
' CllOJ .e.I 0 

'Vl)\ilJ'U~) n1Vl'UVJ .... 

ri1~eirnL 'Vl'Uflru~m1:wm1m:w111rivi~.:i 1 ~L lJ'U 1 u~1:w~m~'Vl11.:im1rii;r.:in1vi'UVJ 
mm1 ~o 1 'Llm1-W:u11ru1ri'VJ L~einm ~u~m1.:i1'U~1.:ieieimL uuvi~eiF11uri:w.:i1'Unei~-r1.:i " , 

1 ~Vl'l.11 EJ\l1'U'lltl\l-r\i"W:U11ru1fi'VJ L~ tJ nm ~'\J~ n11~~ LL 'UlAVJ'lJ tl\l\l1'U~1.:Jml'i'ri~ LL 'U'U 1'11'Uflru.fl1'Wl11 n~~VJ 
~ '\I , , 

BV111 rl1~1\l m ~'U~ n1 )\ll'U~l\ltltl n LL 'U'l.JVl~tlfl1'\JfllJ\ll'U nei~-r1.:i 1~LlJ'U1 u ~1:1.J~ n lVl'UVJ " , 
1 'Lln~m~'Vl11.:i 

mm1 ~Ci) m1~VJvi1'l..J1~mi'1 L ~ru'll1'Uvi~eiwu.:i~ei L ~ru'll1'Um ~u~m1.:i1'U~1.:ieiei n LL uu ... ... " 
Vl~tlfl1'l.J fllJ\l1'U nei~~1.:i 1~L-ii1~1:1.J n1) ~'U.iJtJ l.~'Utl I.I.rt~ n 11U)~ mmm ~'ll'U~Vl~tl m.111-ru n11rl VJ I.~ tJ n , " " 
1~-J1umrruru~mm1 tilv LLri~m~11 tit> m1-Uu.:iri'u1VJtie:i'Ufa:w ... ... , 

" q q.c:::il CV IJ' o::!il I IJ' 

lJ1~11 ~lv 11 EJ rt~ L tJ EJ VJ 115n11 LL rt ~'lJ'U V1tl 'U\l 1'U:U1\l tl tl nLL 'l.J 'U Vf 1 tJ fl1 'l.J fllJ\l l'U n El ~11 \l , 
m:w11'i'ururu~111 'UVllJ1VJ~ 1 ~L lJ'U 1 um:W1~ L-LJ EJ'l.J~-r\ilJ'UV1~rl1Vl'UVJ ... ... .... 

VllJ1VJ ~ 

m1vi1~riJriJ1 

mm1 ~m vi'l.11 tJ\l l'U'lltJ\l-r\i(;) ei.:ivi 1~ru ru 1 m lJ LL uu~ fl ru~ m1:w n11'U 1t1u1 EJ n1V1'UVJ .... ... ... 
1VJt1m1m ~'U'lle:JU'llei.:i'11il n.:i1'Ui5t1m1~.:i~VJ ~.:i~ 1.1. uu~ruru1i1'U 1 ~'l..J1~ mi'11 'U11'lln:u:u1'U L un-·l'l11'11t1 

'\I , ... ... , 

m1vi 1~ riJriJ111t11VJ6'1'11 L ll'U"1 ei.:i~.Uei m1:wvi~ei11 t1m1L1.V1n~1.:i1 u:u1 mi. uu~ riJriJ1V11:w111flvi~.:i 
1VJt1~~11~'11ri'rum:w~n1V1'UVJ 111 'ULI. 'U'l.J~ruru11.Lrt~ hJvi11 ~Vl'l.11EJ\l1'U'lJtl\l-r\iL~EJ L U~EJ'l.J n1 ~m~vi111'1 

.... u.... 6.! 

Ll'ULL~Vl'l.11 EJ\l1'U'lJtl\l-r\iL ~'U11:u~~'Liruvi11 'U'Vl1'1 L~ m U~EJ'l.JVl~tl hJ-rVJn:wvrn n1~'1.:i~1.:i~ruru1i1'U1 u1 ~ 
6.! ... , ... ... 

'11ilrn1'Ui5t1m1~.:i~VJ'W:u11ru11 ~FnllJL ~'U'lleiunei'U 
" ' 

1 'Llmru~hJm:uvi1~ruru1mlJ LL uu~ruru1m:w111rivi~.:i 11'1 LLrt~'11Lll'Ll"1ei.:i~1.:i~ruru1~'U1 ~nJ 
... u ... u ... .... 

1~'1.:i~1.:i~ruru1i!'U1 u1 ~'11il n.:i1'Ui5 ti n11~.:i~VJ'W:u11 ru11 ~F111:w L ~'U'lleiu nei'U L l'U LL~n11vi1~ruru1 
uu \J, uu 

~~lJ LL 'l.J'l.J~'1°1iJn.:i1'UBtJn11~'1~VJ 11'i'Lfltl 1 ~Fl11lJL ~'U'lltl'l.Jl11 LL~1 m ~m~vi111'1 " , 
1 'U n1ru'11 L lJ'U'9i'e:i.:ivi l~qj qjl L lJ'U.fl1~1~ 1'1U1 ~ L 'Vl i'1 1 ~vll L lJ'U.fl1~1B'I nt:]~LLrt~ \;) tl'l~VJvi1 

-Uei~1'l..J~11~~1ri'ru LL v!.:i~ruru1 L U'U.n1~11 'Vltim:w'Vli;r n Lnru.n~riru~m1:wm1'U fou1 ti'l.b~ mi'l n1vi'UVJ , ... "' ... 
1 'U11'lln:u:u1'UL un~1 L l'ULL~ m1vi1~ruru1 L U'U.n1~1~1.:i'l..J1~ L 'Vll'1~1:w LL uu~ruru1~riru~ m1:wm1'U 1t1u1 EJ 

, u ... u u 

rl1'Vl'UVJ 
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"' 'Vl'U1 Ci'.~ 

11'llfl\l\11'ULUff\~1 
' 

1 ~~1'11rn1'UB EJn11'1'1'1~~\111ru11 ~fl11:1.JL i:1'U'lJ8Utl8'Ul'l1:1.J1))fl'18.:J'Vl~ff"J))fl'11:1.J 'V1~8l'l1:1.J:l.J11'111 ~rrl " , 
1))flVl~'I LL~1LLl'imru 1 ~'Vl1..bEJ.:J1'U'lJ8'1-r'5'1.:i~ rut:trn1'U 1 ~~1'11 fl'l1'UB EJ n11'1'1'1~'W\111ru11 ~fl11:1.J L ~'U'lJ8U 

dJI ti ti "\J , 

1'Ufl1EJ'Vl~.:i1~ L~8~1'11nnwB'EJm1?1.:i'1~'W"11ru11 ~rn1:1..1 Li1'U'll8ULL~1 vi~m~8~1'11rn1'UBEJm1?1.:i'1~ 
\} , \} , 

'W\111ru1 L ~'U'll8ULLl'i1 ~ LLm 'lJ~ruru1 i11V1'11 EJ.:11'U'lJ8.:i-r'5LLm 'lJ~ruru1i!'U 1~Lll'U1 tll'11:1..1fl11l.J L ~'U'lJ8.:i 
ti u d.S u ti 

~1i1rn1'UBEJ m1?1.:1'1~ LL~1 1 ~~811~ ruru1i!'Uih:.m?1:1..1u1ci 
\J , .., v \} 

1 'U n1 ru~V1\J1EJ'l1'U'lJ8'1-r'51lJ1~v\' 1~1.111.111 \il1:1.J LL UU~ f.1J 1.111\il 1:1.J111fl'Vl~'I 'V1\J1EJ'l1'U'lJ 8'1-r'5 
dJI ti u ti u dJI 

1li LLm "1J~ruru1V11:1..1rn1:1..1 L i1'Ll"V8.:1~1'11n.:11'UB' EJm1?1.:1?1~ V1~8ri~ruru11li1J1m1.:1V1~8V'UEJ8:1..11~LLm6/J~ruru1 
u u \J , '\J ti u llJ ti 

l'l1:1.Jfl11:1.J L i:1'U6ll 8'1~1'11 fl'l1'UB EJ n11'1'1'1~ V11n-ii'8~1.1J 1.111~ LLl'I nl?i 1'1\11 mL UU~f.1Jf.1J1'Vl~8-ii'8~ ruru1ffili LLm 6lJ 
" , Cl.I u ti" ti u 

l'l1:1.Jfl11:1.J L -:;;'U6/J8'1~1'11n.:i1'UB EJ n11'1'1'1 ~ L U'U'11'U~ L U'U'11)~~1Af.1JV1~8 L U'U mru~~'W'11~8 tl1.:i ~1 EJLL) 'I 
" ' u 

\il1:1.J:l.J1\il)1 GlOCi'. 1 ~~8l1~'1J'lj1,r'ULU'U L:l.J~~ 
:1.11m1 ~Ci'. m1v\'1~t1J'lJ1'lltl'l'Vl'11EJ.:11'U6lJ8.:J-r~ 1 'Ul?i1.:itl1~ LVll"l \l~vl1~'1J'lJ1L U'Ufl1'l.·nB'.:in~~ 

V1~8.fl1~16/J8.:Jtl1~ L Vll"l~V1'11 EJ.:J1'U6/J8.:i-r'5J'U ~.:18 tl 1~EJ ~ 1'U m1-W\111ru16/J8.:J ~ L zj EJJ'lJ11.1J6lJ8.:JV1'11 EJ.:J1'U 
"'"' \} ,, ti 

·1m.:i-r'5n1~ ... 
:1.11V111 ~er ~ruru1~v\'11"U11'lJ81ru1-:ilml'i'8.:iihi'8l'ln'1.:i1 'U m1~1:1..1ri~ruru11tJ{f1-:i'lh.:i 

u u \} ti ti 

1 ~~~'Uvl1B nVl8~Vl~'I 1li11~.:J'Vl:l.J~'Vl~8 LLl'iu1.:i'11'U L l'U LLl'im1{]1.:i"li1.:i LLl'iu1.:i'11'U~hl'-ru8'Uf.1J1\il\11n 
" , u 

V1'11m1'U6ll8.:1-r'5~ L ll'Uri~ruru1LL~1 i11ri~ruru11tJ{J1.:i"li1.:i1~EJ~1!J"U-ii'8l'ln'1.:i~.:in~11 1'18.:in1V1'U~ 1 ~ii 
d.S 'll ti ti \} u u 

ri1u-ru ~ 1V1-rum1~1!J'U-LJ'8Vtn'1.:ii!'U1liifo EJ n11~8 EJ"' ~ ~u "V 8 .:11.:i L~ 'U6ll 8 .:i .:11'U~{]1.:i "li1.:im:1..1~'lJ'lJ1 
:1.11V111 ~b V1'11 EJ.:J1'U6/J8.:J-r'5m\l-:il ~v\'1-ii' 8 l'I n'1.:i L U'U'VIU.:J~ 8L~EJ1liv11l'!1mrnu~ ruru1 

... u u 

m:1..1:1.11V111 ~rn n1~ L~-w1~ 1 'Umru ~.:il?i81 ud 

(Gl) m1-:5'~~8-:5'~{]1.:i1~EJ15A'~L~8nm:1..1mV111 ctb (Gl) (fl) V1~8m1-:5'~~8-:5'~{]1.:ifaEJ15 
L~'W1~L\11~\1'1\il1:1.J:l.J1\il11 ct'b (~) (6/J) (.:J) Vl~8 (~) Vl~8n11~1'1~U~ff\~1 L~EJ15L~'W1~L\11~\l'I 
m:1..1:1..11m1 f!"Jo (rn) (6/J) 

., 
(~) m1-:5'~.;a8-:5'~{]1.:i\11nV1'11EJ.:11'U6lJ8.:J-r'5 ... 
(i;n) mru~A~f.1Jf.1J1'11:1.J11t:t'1.:Jl.J8U~'1~1~ fl1Ui11'Ufl1EJ 1 'U~1l'Uvl1n11'11U~'I LLl'il'U i;)~\11n 

\} llJ ti , 

1"Liv11-ii'8V1n'1.:1LlJ'UV1'11.:1~8 

(Ci'.) n1) L "li1zj.:i~ L "li11lil'i'8.:i L~EJ L~'U~'U 1~'U8n\11nri1 L "li1 
" 

(ct) mru~'U\Jl1:1.J~flru~m1:1..1m1'U 1EJu1 EJU1~ n11"1fl1Vl'U~ 1 'LI11"tf n\l\11'WL un~1 , 

1 'Wmru~ni1-:5'~~8~~{]1.:iii1.:i L~'UL~nuBEJm:1..1~n1V1'U~ 1 'Wn!Jn1~VJ11.:i "~ h.Jvh-ii'8l'ln'1.:i 

L lJ'UV1i1.:1~8111?ivn'Wfi1~ LLl'i~B.:iiiV1~n'51'U 1 "Lim1~~~B~~{]1.:ii!'U ... 
1 'W n11vvnn-!:]n1 ~VJ11.:i l'11:1..1111 fl ?IB.:J \I~ n1V1'U ~1-:i L~'U L~ n iJ B EJ 1~LLl'In1111.:i n'U l'l1:1.J"lJ'U1 ~ 

V1~8U1~ LflVl6/Jtl'IVl'11 EJ'l1'U6/JB'l-r'5f11~ ... 
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., 
'Vl'Ul Ci'.rn 

11'1ln'1'11'UL 'UO~l 
' 

mm1 ri~ ~'lJ'lJl'Vl~v-V'e:i~mM Lll'U'Vli1-:i~e:i~1~'1.:l'U1lJLL~1'1~ LLm 'lJ hit~ L l'ULL~1 'Umru 

~-:il'ie:i 1 t1iTI ~mn 'U~m'W'li'1'lle:i.:i~ijei1'U1'1~'1~'W'111ru1e:i'U~1~LLm'll1~ 
'\J , '\J , 

(C9l) LlJ'U011LLm'IJ~1lJlJ1~11 rirn 111f1~1 

(~) 1 'Umru~ijm11J~1 L ll'Ul'i'e:i-:i LLm 'll~'lJ'lJ1'Vl~e:i-Ve:i~o'1-:i V110 011 LLm 'll,r'U 1fr~h 1 ~V1-Ll1tJ-:11'U 
'llv-:J-rljL~tJtl1~ LtJ'llu ... 

(rn) L ll'U 011LLm 'llL ~e:it11~ 1tJ'llu LLnV1-t11tJ-:11'U'llm-rljV1~e:it11~ LtJ'llu?i1011ru~ ... 
(Ci'.) mru~'UmlJ~fll'Vl'U~ 1 'UO!)n1~Vl11-:J 
1 'Llmru011LLm 'll~ruru1~V1-t11tJ-:11'U'lle:i-:i-rljL ~'U11'1~ijlJruV111'UVJ1-:iL~tJtl1~1tJ'llU'Vl~e:i hJ-r~om~e:i 

.... u cU .... , 

n11 LLm 'll~'lJ'lJl'VI~ voLJv~ 0'1-:J ~ 1lJ111 f1'Vl~-:J 'Vl~tl111f1 '1 e:J-:1'1~ !'i' v.:itl~'\.rn ml.I O!)VllJ 1tJl1 ~1 tJ 

i5011-:iuth~mruV1~v O!)Vll.11 tJ~'U~ L~ tJ1-Ue:i-:i Vil oij m11J'11 L ll'Lil'i'e:i-:i L ~1J'Vl~v'1 m-:i L~'U 'Vl~v L 'Wl.IVl~v'1 ~ 
1~m~nm?i-:i1Jv'U'Vl~m~tJ~n'111 'U011v11-:i1'U 1~~n'1-:i'W~v1Jtl'U1 ti 

1'Llmru~ij011LLm 'll~ '1J'1J1'Vl~e:i-Ue:i~o'1-:i L ~ e:i L ~m-:i L~'U u1m1m-:i L~'U~11J~'lJ'1JlV1~e:i-Ue:i~o'1-:i L~lJ 
LL'1~1-:JL~'U~ L~lJ~'U 1 'Vll.J LL~1 'Vl1n1-:JL~'\.J11lJ~-:JOci11ij e-mvl' 11~~ijei1'U1'1tl'U~i-:i~v'Vl~vi-:i:5'1-:JL tl~ tJ'ULL tl'1-:J 1 ti 

" ' 
'1~l'i'e:i-:i~1L 'li'U 0111 ~~ijei1'U1'1v'U~i-:i~e:iV1~e:ii-:i:5'1-:i~11J1-:iL~'U111J~-:ioci11 L ll'U~v'Ul1~o1'rnm 'll~ruru1 

'\J , ,, , ........ 

... ., ., 
'Vl1v"i.le:i~o'1-:imtJ 

1 'Llmru~ijm1LLm 'll~'lJ'lJ1'Vl~e:i-Ue:i~o'1-:i L ~e:i'1~1-:i L~'U 1 ~~ijei1'U1'1e:i'4l1~i-:i~e:iV1~e:ii-:i:5'1-:i 
~1lJ1-:J L~'U L~lJ L lJ'U~tl'U~ 011 LLm 'IJ~ rurul'Vl~e:JoLJv~ 0 '1-:J " , .., .., 

m~11 G:<~ 1 ~V1u1 tJ-:Jl'U'llv-:J-rljt11~mP1 L~tJLL -w~?i11~~1rl'ru'lle:i-:i~ruru1V1~e:i-Ue:i~o'1-:i 
cU .... u .... 

~1~'1-:J'U1lJ LL~1 11lJ~-:1011 LLm 'lJ L ti~ tJ'U LL tl'1-:J~'1j'lJ1'Vl~tloLJv~ 0'1-:J 1 'U1~'\..J'U Lf1~e:JoLJ1 tJ'111'1'U L YlPl'lJv-:J 
QJ d I QJ QJ ' .c::11t.d eii QJ Cl! 0 

m1Juru'llom-:iLL'1~'1Jv-:J'Vl'U1tJ-:J1'U'llv-:J1ljm1JV1'10LOru"flLL'1~10011YJm1Juru'llom-:i01V1'U~ 
u ... u 

mm1 G:<G:< 11 tJ'1~ LB tJ~i50Trn'1~~'U~v'Uo11v11~'1J'lJ1~1111~iJ '1JrY~111. 'U'Vll.11 ~d 
1 ~L ll'U 1 t1~1m~ L utiu~-rljlJ'\.J~~n1V1'U~ 

(9)00 

' 

... 

'VllJ1~ (9) 0 

011u~V111~ruru1LL'1~011~11'1-ru-W'?l~ u... ' 

QJQJ odtG.IClt. ..::it. Q,J dill.I QJQJ 

~11'11'\.J'W?l~ L -wmu ~~'lle:iuo 11u1V111?iru ru1V11v'llv~0'1-:J LL'1~ 011~11'11'\..J'W?l ~ , ..... .., , 
e:i-:iri't11~oe:iu e:i-:iri't11~'1l1J LL'1~V1-U1Yi'lle:i-:iriru~m1lJm1~11'1-ru~?l~ 1 ~L ll'U 1 tlmlJ1~ L utiu 

' ' 
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"' 'Wl.J1 cici 

11'1Jfl'1'1Tt.JL urn~n , 

1 'Llmru~m1~~~ti~~'11,:il11,:i L~m~n-utiv~1l.J~n1V1'l.J~ 1 'Lln!Jm~'Y111,:i '1~LLvl\l~\l~flfl'1Vl~\I 
Uflfl'11~L lJ'l.J~ m1'1-ru'W''1~,!'l.J 1~v 1 ~tlnlliiV1u1~ L °1i'l.JL~ mnuflru~m1l.Jm1~11'1-ru-WL1~ iil~ LL'l~ 1 ~tl1 

, \I , d.J , 

uV1ururu1im~11 ~b 111fl'11l.J m1iu,:iA'u1~tJm.ifal.J v v , 

IJQJ Cit. Q QJ d .., QJ Q..I ~ 

i:..i 1U i:..i ~ 'IJ ti um 1u1Vl11'1ruru1V11 ti"Uti ~ n '1\ILL'1~n11~11'11U -w '1~ml.1111 fl Vl'l.J ,:i LL'l ~ 111 fl '11l.J 
\I u v , 

zj,:i 1l-11-11~~1~-ru LLvl\I ~\I 1~il11\I~1 LL Vlil\l~tln U~\11'l.J L~ tJ1 nu n1 )~~~ti ~~'11\IVl~ti n11U~V111-W''1~ 
" 6.J , 

1 m~-ruf11~tiULL Vl'l.J ml.J~m ~'Y111\I n1 )fl~\! rl1Vl'l.J~ 
m~11 (9)0(9) \11t1'11,:inti'1~1\l~n·n\.1~ti'l.Jm1il1L-U'l.Jm1Lut11~tJ~ , B'l.J'11Lu'l.Ji;i'ti,:in 

m1muflm1'Llmh,:i 1n~~~ Vl~til1L~ti'U 1 "Um1~1m~t1L llt1,:i1~ml.Jfl11l.Jn11V1u1"Uti\l\11'U 1 ~n~muflm1'l.J , " , 
zj\ILLvl\l~\I 1~tJ~lJB1'l.J1'1L~ti-ru~~'IJtiU1 'Lln11fl1Ufll.J\11'l.Jnti'1~1\l,!'l.J " , 

n1) LLvl\l~\I fll11'1l.Jllii LL'l~VIU1~'1lti\l~fl1Ufll.J\11'l.J 1 ~L U'l.J 1 tl~1l.J)~ L UCJU~{'5l.J'l.J~~rl1Vl'l.J~ 
, \I , dJ 

r11~tiu LL Vl'l.J~mufllJ\11'l.JmlJ111flV1~\I 1~LlJ'l.J1 tlml.J~m~V111,:im1fl~\ln1V1'l.J~ " , 
m~11 (9)0~ m1 .:i~Vl~ti'l ~r11t1-ru 1 ~ LLri r1'1ru ru1 Vl~ti n11'1l v1m1mvi'1 m1ml.J'1ru ru1 

\I u v u u 

Vl~ti.Uti~n'l\I 1~titJ1 t1~'1'Wii '1'1lm~nrl' 1'l.J1'1~'1~'W'111ru11~ml.J'11'l.J1t11'Ll~n L VI~ Lfi~~t1'1~.:i LtJ-w1~ 1 'Llmru 
\I , \I , 

( C9l) L VI~ Lil~ '11 n fl11l.J ~~Vl~ti fl11l.JU n'W~ti\1'1Jti\IV1iJ1 CJ\11'l.J"Uti\l-r\i , ... 

(~) L Vl~'1~l'1CJ , , 

('11) L VI~ Lfi~'11nwti~m1ruB''l.JV1~\IB'l.J 1~~~'1flJflJ11l-ii;i'ti,:i-ru~~~1l.Jn!)V1l.J1CJ 
(ci) LVt~5t1~1l.J~n1V1'l.J~ 1 'Lln!Jm~'Y111\I 
VI~ n mru'ti LL'1~16m1"Uti\l~Vl~ti'l~r11tl{u 1 ~LLri r1'1ruru1 V1~tim1"U m tJ L 1mvi'1m1ml.J'1flJflJ1 

" v v 

' l.lcil O d Cit. Q.J di SJ QJ I CU 

i:Jl.Jtl1'l.J1'1'Y1'1 ~utim'l n'1ru ru1V11ti"Uti~ n'l.:i nufl'1 ru ru1 
\I .., ILi \I u u 

' .. 0 

(C9l) LV!~~1l.J'Yln!)Vll.J1tJn1Vl'l.J~ 

(~) LVl~B'l.JLzjti 1~11~mtJVl~ti~-ru'11,:i 1l-i'11l.J1)tl~\ll.JtiU\11'l.JVl~tivl1\11'U 1~LL~1L'1~'11~rntJ1 'LI , " " 
..,J 0 

)~CJ~ L 1m'Yln1Vl'U~ 

('11) L V1~5'l.Jml.J~rl1Vl'l.J~ 11l t1-w1~11'1Jururu1idV1~ti 1 t1'1ruru1V1~ti.Uti~n'1\I 
, .., ILi .... "' 

' ' di cil d Q.I .c:il 0 

(ci) L Vl~ti'U~1l.J1~ L UCJU'Y11\il.J'U~1n1Vl'U~ , ... 

m1~n'1.:inur1'1ruruTV1'1~utin L~n'1ruru1V1~ti.Uti~n'1\I 1~~l1rl'1t11'1'W'111ru11~m-w1~1 t1mru 
\I u .., u u \I 

~ L lJ'l.Jtl~~ 1v'IJ-LlLLnV1iJ1EN1'l.J"Uti\l-r\i 1~tJ~1.:iV1~m ~titl1~ 1tJ'IJu'11n11ru~ Vl~m ~ti LLm "U<LJ'm~m tl~vu"Uti\I ... 
V1iJ1v,:i1t1"Um-r~ 1t1m1~'1~tl~lliiml.J'1flJflJ1Vl~ti.Uti~n'1.:ii!t1v1ti1 ti 
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II 

'WU1 Ci'.ct 

11'lln'OJ'11mum~1 , 

VI~ floLJ fl\P'lf1~-:Jir'Ub tJ 'Umru ~ Vl'l.i1EJ-:i1'U'lJfl'l-r \i:n1Jl b~ tJf1rl 1'\J-ru bb~1 bbvl mru V11f1rl ~ ruru1b ~ 'Ul 1 vi'l.i1m1'U'1Jfl'l-r \i 
d.J \I "'" ~ 

~ fl-:J-ru ~ lil'lllil 1-if fi 1 b ~ tJVl1 tJ rl~ ru ru1'0J:;; ~'U fl1'1Jfl vl fl'Vl'Li1tJ'l1'U'lJ fl'l-r\i 1~~'OJ11t\.11'/llil1-if rl1 L~ tJVl1 tJ n1Jl 
\I ..... "' d.S 

1'LIn11d vi'l.!1tJ-:J1'U'll fl-:i-r \i~ fl -:i flfl n 1u-rufl1'll fl 1Vil1 L lJ'U viii n;i1'U LL~ :;;'W '111ru1fl1'1J fl,r'U Llil tJ 11l'8' nif 1 ... ... 

Liiflvi'Li1tJ'l1'U'lJfl,:j-r;JiJV1i1-:i~mL'1-:ii:..1~f11)oW'OJ1)t\.11L lJ'UL ·d'U 11ilLL~1 Vl1f1rl~ruru1c1-:i hlvm hi 1 'Ui:.J~f11)~'0J1)t\.11 
cU \I .... ..., 

il1 ~iJ~VJ5YJfl-:ifl~ vi fl mm~ m~tJn 1~'lJlil1 iri1 L~ tJVl1 tJ mlJ~ qJqJ1vlfl hJ ~-:id viii rnnru"fl 15m1 

Lb~:;;):;; tJ:;; L 1~11 'U f11)y;'OJ1) ru 1fl1'1J fl'IJ fl 'I Vl'l.!1 tJ '11 'U'IJ fl'l-r \i 1~LlJ'U1 iJ \P11lJ ):;; LU tJU~ -r \ilJ'U \Pl~ n 1Vl'U lil ... ... 

~'Iv 81-:iiJ fl tJ~ fl'I n1Vl'Ulil 1 ~Vl'Li1tJ'l1'U 'lJ fl-:J-r;J Lbvl'I ~'I flru:;; f1 ))lJ f11'i~'U L ~fl~ '111ru1rl1 L~ tJVl1 tJ LL~:;; ... 
f11'in1Vl'Ulil1'1 b~'Url1L~ tJVl1tJ~~ fl'l'i1 tJ'l1'Uvlflf)):;;VJ)1-:J f11)fl~'I L ~fl~'OJ1'itu11 ~fl11lJ L ~'U'llflU 

lJ1\P1)1 mo Ci'. 1 'Umru~~qJqJ1Vl~floLJB\P'lf1~'1 LM mnum1:il lil~fl:il'lil'11-:i Lnlil'OJ1nmru~Vl'Li1tJ'l1'U 
'lJfl-:i-r~1Jltll)u111P11lJ-w1:;;11'1luqJqJ1ld nDm:;;VJ11-:i 1:;; L iJ tJU V1~fliJ1:;;m?l~flflf11P11lJfl11lJ 1 'LI-w1:;;11'1luqJqJ1ld 

1 'LI'11'U~hJ L lJ'Uf.'111:;;'11ri'qJVl~fl~lil'Wmlil 1iJ ~lmL ),:) VITVh 1 ~~qJqJlVl~floLJ fl\P'lf1~'1 LM tJ1 num1:il lil~ fl:il lil'11-:ii!'U 

L lJ'U llJ~:;; hJ 

1 ~flru:;; n11lJf11'i'U LtJUl tJiJB1'Ul'OJth:;; m?l1 'U1:;;uu Lfl~fl~1 tJ?l1'i?l'U L Vl?l'lJfl-:JmlluqJ:iin~1-:i 

n1Vl'Ulilmru~1fl 81-:i~~fl'il L lJ'U'11'U~ L lJ'U?l11~'11fi' qJVl~fl L lJ'U mru~lil'W~llilfl 81-:i~l tJ LL) 'I Vl~fl~hJ L lJ'U 

?111:;;'11r1qJvi~m lJ'Umru~lil-wmlil hl~1tJ LL 1-:i1P11l.J111flvi~-:i 
1 'Umru~iii1ruvi1 LMtJ1 num1m lJ'U llJ~:;;'lJfl-:J~ruru1V1~floLJfl\P'lf1~'1\P11lJ1))flVl~'I 1 ~ri~ru ru1 

..., tJ tJ \I u tJ 

~ltJVl~'l~ltJ 11ilL?l'Ufl L~fl'l~flflru:;; m'ilJf11'i'U ltJU1tJ L lJ'UITT\J'OJ,)tJ~'lJllil 
'U 

lJ1\P1)1 moct )1tJ~:;;L~tJlillBf111LL~:;;~'U\P'lfl'Uf11)U~Vll)~ruru1LL~:;;f11)1'1)1'0J-ru~?llil~hJ1Jl 
u u , 

ururu1111l 'Livim~d 1~LlJ'U1 tl1P11m:;;LUtJu~-r;JlJ'UIP'l~n1V1'U~ 
u u ... 

lJ1\P1)1 mob L ~flt]):;; ltJ'llU'lJfl'IVl'Li1 tJ'll'U'lJfl'l-r\i 1 'Uf11)~'0Jl'itulri'~ L~fl f1~~'UoLJflb?l'U fl 
... 'U 

~'OJ~ b oLJ1lJ1L lJ'Ufi~ruru1 tlUVl'l.i1tJ'll'U'lJfl'l-r\i1~LlJ'U1 '\Jm.h-:iiJtJ1~ ~V15i11'W 1 ~Vl'l.i1tJ'll'U'lJfl'l-r\itJ'i:;; LiJ'Ui:.J~ 
\I "'.... d.J d.S 

m1'\Jl)'lm-:i1'U'lJfl-:i~tl1~nflum1~L-U1~1lJm1:il'lil~fl:il~'11-:inuvi'l.i1tJ-:i1'U'llfl-:i-r~ 
m1tJ1:;; LiJ'Ui:..1~n11tllJu~-:i1'UmlJ111flvi~-:i 1~-W'OJ11ru1'1-:ifl11lJ?11lJ11t:l1 'Um1tllJu~-:i1'U 

1 ~LL~1 L?l~'OJIP'lllJ~ruru1'1Jfl'lri~ruru1L lJ'U'11r1ru 
u Ill \I ..., .... "' 

~iJ):;;f1flU f11))1tJ1~~iJ i:.J~ f11)'\J):;; LiJ'U b_j ~l'U Lf1 ruon~ n1Vl'U~ 'OJ ~t:l m:;;~u f11)~'UoLJfl L?l'Ufl 
'U 'U 

V1~ffv'i1~qJqJ1nLJV1'l.i1tJ-:i1'U'lJfl-:i-r~ 11-B'1m11 'OJ'Un11"0J:;;iJm~ m1tll]'lm-:i1m lJ'U 1 tl1P11lJLnru"fl~n1V1'Ulil 
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"' Vt 'U 1 Ci'.b 

".i1'lJ0'1'11'Ub Uf1~1 ., ' 
Iv~ f1l.J.ll1'W'U5 lvctbo , , 

Vt~ f1 b f1 ruon bb'1 :::lTif11".itb::: LiJ'U t:m f11)'\.J DU~-!11'\.J'lJ tl-:J ~'\.J".i::: f1 BU f11Wl1:1.J1".i) A'Vt~'l 111f1'1tl-:J 

bb'1:::111A'11:1.J 1 '!Xb lJ'U 1 '\.J(;)1:1.J1::: b ti tJu~-r\i:1.J'U(;)~n1Vt'Ul'l ... 
:1.J1(;)11 (9)o"11 e.J'1m1'\.J1::: bii'Um1tJ5u~-:i1'U'lJt1-:i~tJ1:::ntium1(;)1:1.Jm(;)11 C9Job 1 'IX bU'U"1'UVt~-:i 

'llti-:i bnru'P'l1 'Um1-W'111ru1 Fi'l'l b~ti n~~'U-LJ' ti b'1'Uti nuVttl1 tJ-:i1'U'llt1-:i-r\i 
~ ... 

mm1 (9)0~ 1 'Un )ru ~ b ~ 'U '1 :l.J A1) -r\i:l.J'U (;)~ti 1'1 ti tin)::: b -u tJu n 1'\lt'U (il n 11tJ)::: blJ'U e.J'1 ... 
m1tJ5~-:i1'U~'U'Utim Vt-Llt1'11nm1:1.J'11:1.J11() 1'Um1tJ5~-:i1'U1 '!Xbb~1 b'1~'1(;)1:1.J~tyty1n11i1 b~titb::: 1tJ'lJ°L1 

1 'U m1-W ~ 'U1 bb'1:::tJ-rutJ1-:itJ1::: ~ 'V15 m-w m1~ l'lt ti~ l'1~1-:i bb'1::: m 1u~Vt11-W '1 l'l .111A-r\i1 '!Xl1 'll1 :::~'V15 m-w ~ -:i~ 'U , , ... 
bb'1::: 1 'IXL11u'Vlutyty~mm1 (9)0 b 1".i".iA'11:1.Jbb'1:::111A~ m 1-llu-:iri'unum1'\.J1::: blJmm m1tJ5~-:i1'U~'U 
Ltil tJti'U fa:i.J , 

:l.J1(;)".i1 (9)0~ 1 'U mru~'ll11 f1[!11 ~~'U-if m'1'Utl'Vt~tl~~tyty1'lltl'l'Vtti1 tJ'l1'U'lJtl'l-r]m=::vhf11".i 

~-:i~ti 1 tJd Ll'ltJ hJl1b 'Vt(;)e.J'1B'U'1:1.Jm1 1 'IX~ti11i:J~'UoLJm'1'Ut1Vt~tif1~ruru1J'Um:::vi1m15'Ui1~n~ru:::b U'U 
, 'V \J .., .., ... 

m1Vi-:i-:i1'U 

(C9J) b U'U ~~'UoLJ ti b'1'U ti~11i1-ru m 1 Fi' l'1 b~ tin bb ~1 hi tJ ti:i.J 1 tJvi1~ ru ru1Vt~ ti-LJ'ti (;) f1'1-:J b U'Uwu-:i ~ti 
~ u u 

nuVttl1tJ'l1'U'lJtl'l-r\i.ll1tJ 1'Ub1'11~n1'Vt'Ul'l ... 
(Iv) f1~ruru1'llt1-:JVttl1 tJ-!11'\.J'llti-:i-r\i'Vt~ti ~-ru~1-:i-d1-:i~Vttl1tJ-:i1mm-:i-r\iti'Uru1(;)1'IX-ru-d1-:i-:i1'U11i1 

\J .., .., d.I \J cU , .., 

hitJ5~m:l.J~ 'Y ty1Vt~t1-LJ't1(;) n'1-:i b lJ'UVtiJ'-:i~tiJ'U 
( rn) b~ti'll".i 1n[!11 ~~'UoLJB b'1'U ti'Vt~ti ~ ~ tyty 1'11 t1-:iVttl1tJ'l1'\.J'll ti-:i-r Jim:::vi 1 f11 ".iB'Ui1~ n~ru::: b U'U 

f11".ioLJl'l'll11'lf11".ibb oLJ\loLJ'U".i1f11tiV1\lb U'U511:i.J Vt~ti m:::vi1m1Ll'ltJ1:iJ'1'1~(;) , 
(~) b~ ti tJ) 1 f1 [!11e.J'1f11nJ5 u~ (;)1:1.J ~ ty ty 1'lltl\l ~'ll~ f1~1'Vt~ti0 '!Xu~ f11) \l 1'U~1 \l ti ti f1 bb uu 

'Vt~BAJUA:l.J\11'UnB'1~1'li1oLJtiUf1'W~tl\l ~l'l'W'111'1 'Vt~tiriti 1 'IX b01'1f111:1.Jb~ tJ'Vt1mbriVttl1m11'U·1m.:i-r\ivV1\l~1mb )\l , ... 

(ct) b~ti'll11 f1[!110 '!Xu~ f11) \l1'U~1'ltltl f1 bb UU'Vt~tlf11U~:l.J\l1'Unti'1~1\l'\lt~tl~'ll<:i::: f1t!Uf11) 

\l1'Urltl'1~1-:J 1:iJtJ5~(;)1:1.J:l.J1(;))1 ~~ 

(b) m1m:::vi15'Um:1.J~n1Vt'Ul'l 1 'Un~m:::'Vl<:i1-:J 
1 '!XtJ~ l'lm:::'V111-:im1A~.:ib lJ'U~l1rl 1'U1'1i-:i 1 'IX ~~'U-LJ'm'1'Ut1'\lt~tif1~ruru1b u'U~~ .:i-:i1'U bb'1::: 1 'IX bb ~-:ib1 tJ'U 

\J 'V \I .., .., \J 

<:i1 tJzjti ~~-:i-:i1'U 1 '!XVttl1tJ-!11'\.J'llv'l-r~'Vl11u nu bb ~-:i b 1tJ'U1 'U<:i::: uu bA~ ti-d 1 E.1'111'1'\.J b 'V1 f'l'llti'l f1<:i:i.JU ru~ f1'11'l 
~ ... u 

11:1.J~'lbb~'l 1 '!X~~'l'l1'U'Vl".i1U!i1'1tJ 
~ 

1 "Umru~u~uAAm U'U~~-:i-:i1'U il1m1m:::vi 1~-:in~11bo1'1'11 n'!X"U?i1'U~~ l'lm1 m1:1.Jm1~~ l'lf11",i 
, \J " \J \J 

~U~'Vt1".i Vt~tii:Ji1rl1'U1'11'Uf11<:i~1bU'U'l1'U1 'U0'1f11".i'llv-!!U~UAA'1J'U 1'!Xi.:i1 '!XuAA'1~'lf1~11bU'Uf:J~-:i-:i1'U!i11tJ 
\J \J "I .. \I 
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., 
'\/l'U1 Ci'.ITTI 

11"1ln'1'11'Ub umn 
' 

'Vl~n Lnru.fi LLn~15rn1'W'111n.ni.:i 1 'IX~~'LI-ff v L'1'Uv'Vl'1vf1~ru ru1 L ll'LI~vi'.:i.:i1'U LLn~ rn1 LL :il.:i Li EJ'U 
'tJ '\J CV U 'U 

11Vzjv~vi'.:i.:i1'U 1 'IXL ll'LI 1 tlvi1m~ L uvu~~~lJ'UVl~n1V1'U~ 
'U ... 

1111'111 (9)(9)0 ~~cini.:i1 '!Xbll'U~v1.:i.:i1'UV11lJlJ11'111 C9lOri B1'1~B.:J6lJB hnv1~'Uf111L oWnf\B'U 
'U 'U 'U 

n11LU'U~v1.:i.:i1'U 1v1 L~EJBV1.:JUBEJ~B.:JbU'U 1 UV11lJ'\/l~rnnru.;l ~.:iviv 1 ud 
'U 

(C9l) LU'U~~lJ~1'U~n1)L~'U~'Ufl.:J 
'U ... 

(~) iJrn1-!i11~.rnm~v~n~v.:ivi1l.ln-!.JV1l.11v LLn~ 

(m) 1v1~'Url1'\/l'U~1~ EJ~ nm rn1 Lb:il'.:i bi EJ'U11EJzjB 1 '!Xb U'LI~vi'.:i.:i1'UV11l.11~ L uvu~~~lJ'UVl~rl1'\/l'U~ 
'U ... 

'Vl~nLnru.fiLLn~15m11'Lirn16llvb'Wnnv'Urn1Lll'LI~vi'.:i.:i1'LILLn~rn1'W'111ru1L'Wmm'Lirn1Lll'LI~vi'.:i.:i1'U 
'U 'U 

1 'IXL ll'U 1 UV11lJ)~ L DEJ'U~~~lJ'UVl~rl1'\/l'U~ ... 
1111'111 C9lC9lC9l ufo 1v1iJrn1LL:il.:JLiEJ'U11EJzjv~vi'.:i.:i1'UV11lJ111Vl11 C9lOri bb~1 '\X1lJV1'Ll1EJ.:J1'U6lJB'l~~ 

'U ... 

vl 1 f111~ ~~B ~~ ~ 1.:J fl'U ~v1.:i.:i 1'Uzj'l 11lJ fi.:iu ~'U fl fl'1~~vi'.:i.:i1'U b lJ'U'\X'U ~1'U ~ ~~ f111 n11lJ f111 ~~ ~ f111 
\I , 'U , 'U 'U 

~u~V111 V1~v~iJe31'U1'11 'Lin11~1LU'LI.:J1'LI1 'Lln'1 n1161Jv.:iii~uririni!'Uv11 v L 1'LI LL~'1~ 1~iJn11L 'Wnriv'LI 
'U 'U ' 

n1~LlJLJ~~~~1LJti111J1J1(;1~1 @)(9)0 LL~'J 
'U 

'\/ll.11~ (9)(;11 

fn)'U~'\/11)~'1~ 
' 

1111'111 (9)(9)~ 1'IX'Vl'Ll1EJ.:J1'U61JB.:J~~~~1 '!XiJrn1m'UfllJbbn~~bbffW'1~~BEJL 'Ufl11lJfl1B'Ufl)v.:J 
cd , 'U , 'U 

1'!XiJrn11 iLLn~rn1u~V111~'1~~ L V1111~'1l.l Al.lf11 Lbn~ Ln~tb~ 1v"lltlvivV1'Ll1v.:i1'U61Jv.:i~~111n~'1~ 
, , cd , 

O~ d ~ ~ Q..I~ .Q.I 

111m1 (9)(9)(;11 rn1~1L'U'Urn1vi1:1.Jl.11vi11 (9)(9)\v ~.:i11:1.Jrnm1Lnu m1u'U'Vln m1Lun'11v 

m1~lJ m1vi11'1'1Bu rn1u11.:i~m~1 LLn~m1'il1V1'Ll1v~'1~ 1 'IXL ll'LI 1 tlvi1l.11~ L uvu~~~l.l'Uvi~n1V1'LI~ , ' ... 

' n11B'Vl51ru 
' 

111vi11 C9lC9l<i'. ~zj.:i1v1~'Liim'1'Um~vv\'1m1~~~-v~~:il1.:i~'1~nuV1'Ll1v.:i1'U61Jv.:i~~iJ~'Vl6-v'Vlu1ru 
'U , cd , 

L~EJ1fl'Uf11)~~~B~~~1'l~'1~ 1 'LI mru~ L ~'Ul1'Vl'Ll1 EJ.:J1'U6lJB.:J~1imv1tJ~u~1 ~b ll'U 1 UVlllJ'\/l~mnrusfi 
bbn~15n11~n1Vl'U~ 1 'LIYl)~)1"1JU ryrQ'~d n-!.Jm~'V1)1.:J )~ b ,j EJ'U '\II~ BU)~ n11"1~ BvnV11:1.Jfl11lJ 1 'LIYl)~)1'1JU ryry~ ;1 
L llm '\/IVl 1'!Xvi'U1ll1~~'Uf11)U)~ f111"1~'1L ll'U~"ll'U~'\/l~B 1ll 1~~'Uf11)fl~ L~Brn ll'Uf1~ruru1n'U'Vl'Ll1v.:i1'U61JB.:J~~ 

"I '\J 'U u " d.! 

1111'111 C9lC9lct ~lJ~'Vl5v'V151uJ'1~~'UB'V151ru1'UL~B'l~.:Jviv1 tJffil.11~ 
'U ' ' 

(C9l) n11 L~ vn 1 i16ni1~~~B~~:il1.:iV1'1v bn ru.;1~1 i1 'LI ni1-W '111ru1~'1 ni1~ ~~B~~~1.:i 
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Vli..11 Ci'.c:i 

., ' 
11'1Jn\l\l1'Ub un~1 l!:Jei'. f1:1.J.f11~'Ui5 l!:ictbo , , 

" 
(l!:J) f11Wf1L~f1f111'1\il'Bfl'1\il41-:ll'nlJlJ1l'l11 bin! 

(~) m1(l~Ll''Llm1e11-:ifi-:i~1~11'1Ju'llti~'\1 n.rJm~'V111-:i 1~LuE.Ju V1~mJ1~mP1~flflnl'l1lJ 
~1~11'1Juqiqi"irrt 'Ul.'11'U~LMv1-Vfl-:i L\il E.Jl'l1-:inum1'1\il~fl'1\il41-:i 1 'Liu1~mP1 Lfln?111 Vl~fl'Vlir-:i~m 6Bqi'1J1'U 

"l.lfl-:lV1tl1t1-:i1'U"l.lv-:i~~ ... 
(Ci'.) mru5'UmlJ~fl1Vl'U\il 1 'Uf1{)f11~'V111-:l 
lJ1l'l11 &J&J b f11)e:J'Vli51rul'i' e:i-:ivi1 b U'UVIU-:l~e:J(l,:j(ll E.JlJe:Jzjfl erv'Vli51tU , ~ , 
1 'LIV1ir-:i~e:ie:iY1B1rul'l1lJ111F1V1~-:i l'i'm 1.Uti'eiE.Jr11?1m~ LL(l~1~'UoLJfl LVi\l\l~-:i LL(l~L Vll'le.J(leJ'UL U'UL'Vll'l , " " , .. 

LL v1-:im1v'VIB1ru1 ~i\il L'1'U ~~vlJLL 'U'ULvf1?111Vl~f1~1'U~LME.J1oLJ'fl-:i 1 tl~1t1 , ... 

1 'Umru~ L ~'U?1llm1 ~~ll'Ul'l~m'1e:ie:i m~ Lu vu n1V1'U\il15m1e:iY1B1ru L u'Ue:i EJ1-:i~'UV1~fl11E.J(l ~LB t.1\il "" , 
LMmnum1fl'VIB1ru~'U~1E.Jn1~ , 

mm1 &J&Jinl 1 ~erm;Y16v'V1B1ru~'U fl'VlB1ru~e:iV1tl1E.J-:i1'U"l.le:i-:i-r~i1'U.n1E.J1 m ~ \ill'Uvi1 m1 
'\J , " cU 

urnL~1'Uu1~ mP1 e..i(l m1'1\il~e:i'1\il41-:i1 'LI1~ uu LF1~e:i.LJ1 t1?111?1'U L 'VI P1"l.lfl-:imllu qi:il f1(l1-:i 

l11l'l11 &J&Jc:i 1 ~VltJ1E.J-:l1'U"l.le:J-:i-r~~\l11tu1bb(l~lU\l,j'E.Je:i'Vl51ru1~bb~1b?l~\l.f11E.J1 'LIL~\ill'Uvi1f111 ... , 
urnL~1'Um~-rue:iVJ51ru 1 'Umru~ b ~'U~1vnuflVli51rum ~~1b u'Um1mlJm1m ~'Ui1'U.n1v1'Un1V1'U\ilb1(l1 , , 

1 'Umru~V1i.l1v-:i1'U"l.lfl-:i-r~ bib ~'U~1E.JnueiY1B1ru hl11~-:iV1lJ\il'Vl~flu1-:il.'11'U 1 ~b ~-:i11E.J-:i1'Um1l1L~'U ... , 
~~vll L Vll'le.J(l 1 u8-:iflru~ m1l1m1~'111ru1e:i'VIB1rul'l1l1l11m1 &J&J~ .n1v1 'LI?11l1l'Uvi1m1irrnL~1'LI~ , , 

' • cf 

fl)'l.Jf11Vl'U\ill'l1l1111fl'Vl'U-:l 

l11l'l11 &J&J~ L~fl 1~-ru11 E.J-:l1'U\l1 nV1i.l1 E.J-:l1'U"l.lfl-:i~~l'l1l1l11l'l11 &J&Jc:i 1 ~flru~ m1l1 m1 ... 
~ '111 ru1flYlB1 ru~ \111ru1 flYl B1ru1 ~ bL ~1L?1~\l.n1E.J1 'LI ?11l1~u1'Lliru LL~1'U ~1~ -ru11E.J-:i1'U ~-:in~ 11 , , 

V11rn~fl-:i 1\i) hJm'1~'111(1.n 1~~'U 1 'Un1V1'U\il,r'U 1 ~flru~m1l1m1~'111ru1e:i'V1B1ru"l.IE.J1E.J1~E.J~n(l1flflf11 ill~ 
. , 

1ll Ln'U?lfl-:ifl#-:i fl#-:i(l~ 1ll Ln'U~u~11'UirrnL~1'U~ F11un1V1'U\ilbJ(l1~-:in~11 bb(l~bb~-:i 1 ~ere:i'Vli51rubb(l~er'1J'U~ 
~ , ~ 

m1'1\il~v~\il41-:iV1~e:im~~'Uf111A\ilb~vf1Yl11'U 
~ 

1 'LI f)) ru ~fl ru~ f1) )lJ f11 )~ \11) ru 1fl'Vl i51tU b ~'U11v'Vli5) ru'4-:i~ 'U bb(l ~iJe..i (l ~ v f) 1 )~ \i)~ v ~ \i) ~ 1-:l , , 

flEJ1-:iiJir t1~1Aru 1~F1ru~m1llm1~'111ru1e:iY1B1rui-:i1~V1i.l1t1-:i1'U"l.lfl-:i-r~~1Lu'Um11 ~iJ m1~\il~fl~ \il~1-:i 1 Vlli 
~ , ... 

V1~m~l1'11n~'Ul'lfl'U 1\ilml1~ L ~'LI'1l1m1 1 'Umru~flru~ m1l1m1~\l11ru1v'VlB1ruL ~'U11e:i'VIB1ru~-:i 1li~'LI , , 
Vl~fl hJiJe..i(l~v m1~\il~fl~\il~1-:iflEJ1-:iiJirE.J~1Aru 1 ~bb~-:l'VltJ1E.J-:l1'U"l.lfl-:i-r~b ~e:ivi1m1~\il~fl~\il~1-:il'ifl1 u 

~ ... 
m11'Ll'10E.J"l.lv-:iflru~ m1l1 m1-W\l11ru1fl'V1B1ru1 ~ L U'U~?l\il , , 
1 'Llmru~.W'Un1V1'U\il1~ E.J~ L 1m~ '111ru1e:iV1n1ru mm11F1V1~-:i LL~1 flru~ m1l1m1-W \l11ru1e:i'Vln1ru , , 

cJ-:l~'111tu1 hJLL~1 b?1~'1 1 ~E.J~ b~e:J-:l bb(l~ 1 ~flru~ f111lJ f111~\l11 tu1flVl51tU bb ~-:ierv'V151tUbb(l~ er'1J'U~ 
, , \J " '\J 

m1~\il~fl~ \il~1-:iV1~fl m~-ru m1A\il L~ fl nV111u ~~flll nrnL ~-:i 1 ~V1i.J1 E.J-:i1'U"l.lv-:i-r~vi1 m1~\il~fl~\il~1-:i ~fl 1 u 
~ "" 
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"' 'Vl't.11 ~~ 

11'lln'OJ'OJ1m uri~1 , 

' ' 
~eJ'Vl51ru mi;) 1l.ivrn 1'0J f\'11-0'15 tJ'lJB\lflru::: fl))lJ fl11'W'OJ11t\J1 eJ'Vl51ru 'Vl~eJ fll)tJ ~ L~eJ\l 1911lJ1))fl~ 
\J , '\J , , 

m~::: L ~t1-.i1V1·1.bmnt1'1Je:i-:i~~l'le:i-:i~u~i;)'lli;) 1 ir11L~ t.J'Vllt.J ~i!t1:W~'Vll5we:i.:ifl~l'i e:im~ L ~e:i L~ cm 1 ~V1u1m1t1'1lm~~ .... ~ .... 

'lli;) 1 ir11L~ t.J'Vllt.J 1vi' LLl'iri11we:i.:ifl~lii'-:iri~111l.i:We.rnm:::'Vlul'ie:im1~i;)~eJ~i;):5'1.:i~V1ti1EJ-:i1t1'1le:i.:i-r~ 1vi'~-:it11lJ 

'VllJ1i;) C9lct 

u'Vlnl'Vl'Ui;) 1 'Vl~ 

.... 

mm1 C9ll!JO mi;) L U'U L :5'1V1iJ1~'Vl~m llt1~:We11t1l'OJV1iJTvi1 'U fl1)~1 L 'Ll'U fll) L~ tJ1 tl'U fll)~ i;)~eJ 
~ ~ 

~i;):5'1\l'Vl~eJfl1)'lJ~'Vl1)~'1 ~ '\J!ju~'Vl~eJ~::: L l'U ri11'\J!ju~V1iJTvi1 'Ufll)~i;)~eJ~ i;) :5'1\l'Vl~Bfl1)'U~'Vl1)~'1~ 
mlJ'W1:::11'llUfk!rY&1d flDm:::'Vl11-:i 1::: Lu EJ'U V1~e:i'\J1:::miai~e:ie:irimlJm1lJ 1 t1'W1:::11'llUfklrY~ffii;)t.Jii'1le:iu 
L ~eJ 1 ~ L n i;)fl11lJ L~ EJVll tJ LL ri ~'Vl~\l 0i;) 'Vl~eJU !ju~VI~ eJ ~::: L l'U fll 1U!ju&1V1iJ1~1'Ufl1 )~ i;)~eJ ~ i;):5'1\l 

'Vl~e:imw~m™ '1~ 1911lJ'Y'11:::11'llu fk!~ d f1Dm:::'Vl11-:i 1::: Lu t.J'U VI~ Bi.J1:::miai~ e:ie:irimlJmllJ 1 t1'W1:::11'llu fk!fkl~d 
Li;) EJ 'Vl 'OJ~ 191 l'l eJ 'l)::: 11\ll'Vl~~1 fl fl~ 'l LL l'i 'VI~ \l tJ fi-:i ~ 'U tJ 'VI~ eJ u-ru ~ \l LLl'i '1eJ\lVIn'U'U1 'Vl fi 'l '1 eJ \l LL '1'U'U1 'Vl , , 
V1~e:i~-:i~1~-:i'\J~u 

mi;) L ut1m i'Vl~e:i~'1i1u'1'U'U 1 t1fl11fl1:::Yl1fl11lJ~i;)\91llJ111flV1~-:i ~i!t11'le:i.:i1:::11-:i 1 'Vl~\911lJ~ 
\J '\J \J , \J 

n1'Vl'Ui;) 11'11V1~um1lJ~i;)~1lJ111fl'V1~\l 
m19111 C9ll!JC9l 0i;) 1llLJ5-J&11911lJF11i-:i'1lmflru:::m1lJfl11l'Ll'OJ5t.J\911lJlJ1\9111 {,TI@) V1~e:if11i-:i'1lv\l 

Q. ' .Q.Q Q.I di .Q. ' 

flru:::m1lJm1'Y'l'OJ11ru1e:i'Vlu1ru1911lJlJl\9111 ~er LL~:::flru:::m1lJm11t1'0Jt:Jt.JV11e:iflru:::m1lJfl11'W'OJ11ru1B'Vlu1ru , , 
LL~1LLl'imru 'W'111ru1LL'11L ~t1-.i1L llt1m11l.iu!joJ&1mlJrhi-:i 1i;)t.J 1li:WL V11PJ~~B't1'1lJm1 ~i!t1:Wfl11lJ~i;) 
]l'U-lri;)fl'1i.:iL:5'1'Y'1ufl-:i1t1mlJu1:::lJ1~riDV1mEJmfk!11 ~~1L 'Ll'Ufl~ LLn~i!t1l'ie:i 1 u 

mm1 C9ll!il!i 1~1:::LuEJu'11i!rit11t.Jfl~~lJt1\91~ 11vi'1EJfl11~'1i;) 'Y'l.P1. l!icr{,l)cr LL~:::1:::L'Lit.Ju .... , 
O CU' Q.I C!il I !.' CV S.I .Q.c::A .Q. d Q ' C!il 

'11'Ufl'U1tJfld'1lJ'Ul91) 11i;)1t.Jfl11'W'1i;)i;)1 EJ15fl11'V11'le:JL~fl'Vl1B'Ufl'1 'Y'I . P1 . l!Jct~~ LL~:::'LJ))i;)l)::: L 'UEJ'U .... , 
-ii'e:ioJ-:ifi'u u1:::miai -ii'e:iufk!rY&1 Lm:::-ii'e:in1V1t1i;) 1i;) 1 LMmnu~'1~ m1~i;)~eJ~i;):5'1-:i V1~e:im1u~V111~'1~ 
'1leJ\lV1u1t.J-:i1t1'1le:i-:i~~~t1YTil.ie:i~rnt.J 11'1-J-:ifi'u'1le:i-:i1::: Lu EJu'11i1 flt11t.Jfl~'1lJt1\91~ 11vi'1t.Jm1~'1i;) 'W . iai. l!icrrncr 

d.S \J al.! , 

di Cll O 11V Cl.I q I 1.1 Q.I V .C:::..c:i Clo d: Q ' I.I I d 

V11e:i1:::L'UEJ'U'1l'l..lflt11EJm~lJt1l911 11mt.Jm1'Y'l'1i;)mmum1'Vl1.:im~fl'Vl1B'l..lfl'1 'Y'l.P1. l!ict~~ LLmLL<'lmru .... , 
"' "' QJ Q Q.I d.::ii ..:::.I QJ V Q.I d CV I.I di q CIJ I CL.I 

11lJ'Vl\llJ 191flru:::1 '1lJ'U \91 )'Vl L fl tJ1 fl'U'W'1 i;) fl11 'OJ i;)'1! ff-il i;) 'OJ 1\l VI) eJ fl1 )'LJ )VI 11'W'1\;1 '1J eJ'lVl't.11tJ\l1'1..1'1J eJ\l)'1 
111.S , , d.S 

E1-:ifl.:i 1ioJ.:ifi'u1vi' l'i e:i 1 uLvi1vttl.i-lJi;)V1~mLEJ-:inu"W1:::11'llufk!fk!~d'OJt1fl11'1:::i1 riDm:::'Vl11-:i 1::: L 'Lit.Ju V1~e:i'\J1:::miai 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  วรรคสี่  มาตรา  ๔๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  วรรคสี่  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒   
วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๖๕  วรรคสามและวรรคหก  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาตรา  ๗๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  วรรคสอง  
มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๑๐๒  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสาม  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  
มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  วรรคสี่  มาตรา  ๑๑๐  วรรคหน่ึง  (๓)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน 

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๗๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตามข้อ  ๑๑๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๒๐  คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ  ๑๔๖  
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๔๙  และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ  ๑๕๕ 

“ระบบข้อมูลสินค้า”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความว่า  ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า   
ภาพสินค้า  พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้หมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจ้างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้  และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจํ า ปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํ ารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
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 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๒  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๒   
และหมวด  ๔  ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซ้ือหรือจ้าง  และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  

และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   

 นำมาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com

หน้า   58 of 164.



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ  ๒๒   

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ  ๒๕  แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธีสอบราคา 
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ซึ่งสามารถกระทําได้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้   
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

ข้อ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๑)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๒)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา  ภายในเวลา  ๑๕  นาที  พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา  ๑๕  นาที  และให้เสนอราคาภายในเวลา  ๓๐  นาที  โดยจะเสนอราคากี่คร้ังก็ได้ 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในข้อ  ๓๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน  ๑  ชุด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง  เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  หรือเสนอแค็ตตาล็อก  (catalog)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น  หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี ย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๒๑  ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
เหมาะสม  เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  ทั้งนี้  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ  ๔๕  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง  โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๕  หรือข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  
แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ 

(๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

(๓) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๒  วันทําการ 

(๔) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  
๒๐  วันทําการ 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม  และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ ย่ืนข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง  หรือขอเงินเพิ่มเติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖   
วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น   

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) ให้นําความในข้อ  ๔๔  ถึงข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
โดยอนุโลม  เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันทําการ 

วิธีสอบราคา 
ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

การกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย   

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้

 นำมาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com

หน้า   71 of 164.



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖๘  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 

หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ฉ)  ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ

และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้  ๓  รูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง  (Design  &  Build  Project)  คือ  โครงการที่มีวงเงินลงทุน

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง  รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย  รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)  
คือ  โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง  ๒  รูปแบบ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน  
(Design  &  Build)  รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ 
เม่ือแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน  มีเทคโนโลยีสูง  หรือมีเทคนิคเฉพาะ  จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  แล้วให้ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 

อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 

ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้   
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๘๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  และข้อ  ๘๖  ให้เป็นไปตาม

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   

เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเ ร็จรูป   
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
แต่ทั้งนี้  จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณีด้วย   

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสั่งซื้อพัสดุ  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๔)  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุด  เป็นต้น 
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปล่ียนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 

 นำมาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com

หน้า   79 of 164.



หน้า   ๓๑ 
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม  (๑)  
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ   
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ  ๑๗๕  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้   

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา   
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง   
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

 นำมาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com

หน้า   81 of 164.



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการจ้าง 
ที่ปรึกษา  การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ  และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย 

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา   
 (ข) รายชื่อที่ปรึกษา  วงเงินที่เสนอ  และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว  ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วน 
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย  
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  หรือข้อ  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๑๑๗  
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้าย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๕)  และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ  และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

 ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  (ก)  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 (ข) กรณีตาม  (๖)  (ข)  ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น   

(๒) หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ขอ้ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด

รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้

ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  

นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ประกอบด้วย  (๑)  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  (๒)  
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  (๓)  จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน  (๔)  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  ตามความในมาตรา  ๗๖  
วรรคหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว  หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

ค่าจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น   
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  (ถ้ามี)  ด้วย 

ค่าจ้างล่วงหน้า 
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า

ของค่าจ้างตามสัญญา  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ   ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สําคัญ   
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก   

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑   
แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ   

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กระทําได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  ข้อ  ๑๑๒  และข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับ

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๒)  ซึ่ งมี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดบัไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  แล้วแต่กรณีก็ได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๕ )  ซึ่ง มี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 
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หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

วิธีประกวดแบบ 
ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 

ตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 (จ) เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม  (ง)  แล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขั้นตอนที่  ๒  การประกวดแบบ 
 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   
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หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ   

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   

 (ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  (ข)  โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 

ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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หมวด  ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สัญญา 

 
 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง  จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖  
วรรคสอง   

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕   
ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด   

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด   

ทั้งนี้  ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา  สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  เกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
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(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ตามวัน   
และเวลาที่กําหนด  โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้   
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

หลักประกันสัญญา 
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินสด   
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ปี  และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

แล้วแต่กรณี  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว  หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้  ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด  

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพื่อเป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติ 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว   
ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ที่ปรึกษา  
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๒  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง   
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น   

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง  ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๘๔  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 

ค่าเสียหาย 
ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา

หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ  หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจําเป็น 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น  มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง

ในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ  ๑๙๐  นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้ว  และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ทราบ  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า  มีการกระทําตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น 
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง  ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ  ๑๙๘  (๑)  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ  ๑๙๘  (๒)  ได้  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น  

เป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 
 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ 

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ   
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบํารุงรักษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑  ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑  ชุด  พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑  ชุด  ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓   
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้นําความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งาน  
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  

หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี   
เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖   
ข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔) รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)   
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “หน่วยงานของรัฐ”  ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  
วรรคหนึ่ ง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ทุนหมุนเวียนที่ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ 
เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา   
และหน่วยงานอิสระของรัฐ  เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  สมควรกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนบางแห่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติม  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕   วรรคหนึ่ ง  และมาตรา  ๕๓   วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ ป ระกอบการ”  หมายความว่ า   ผู้ ป ระกอบการงาน ก่อส ร้างตามมาตรา   ๕๑   

หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ย่ืนคําร้องขอ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
 (ก) งานก่อสร้าง  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  

หรือ 
 (ข) พัสดุอื่น  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว  ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๙) มี คุณสมบัติที่ เป็นเกณฑ์ความต้องการข้ันต่ํ า  เช่น   ฐานะการเงิน   ผลงานหรือ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา  บุคลากร  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น 

(๑๐) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ตามมาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  (๖) 

ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  (๑)  หรือ  (๓)  หากหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายน้ันสามารถประกอบ
อาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของผู้ประกอบการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น กําหนดไว้แล้ว   
ให้กรมบัญชีกลางข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได้ 

หมวด  ๒   
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 
ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง 
ย่ืนเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า  ยังเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  หรือไม่  โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี 

หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๓  ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายน้ันออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบการต่อไป 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตาม  ให้ผู้ประกอบการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดที่มี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้  
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ  หากไม่แจ้งหรือไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  กรมบัญชีกลาง 
จะดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป 

หมวด  ๓   
การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๗ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  
๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ  ๘  (๑)  สามารถย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้  เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เม่ือพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๕ 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้ เป็นไปตามบัญชี 
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้   

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมบัญชีกลางนําไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

ข้อ ๑๑ เม่ือกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง 
ออกหลักฐานการข้ึนทะเบียน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน  ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ  
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว  มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชกีลาง   

คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๒  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน

นำมาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com

หน้า   127 of 164.



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๓  กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง 
อาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 

(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 

(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 
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 ๒

(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ชายฝั่งทะเล 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ภายในประเทศ 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอ่ืน   ๕,๐๐๐ บาท 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้ 
งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน   
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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หน้า  ๙ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)  
และวรรคสอง  มาตรา  ๖๕  วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ช)  และมาตรา  ๗๕  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 

 
 

ข้อ ๑ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร”  หมายความว่า  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก

การเกษตรกรรม  การประมง  การปศุสัตว์  หรือการป่าไม้  และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร 

ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

(๑) นมโรงเรียน  ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(๒) นม  ยู  เอช  ที  จิตรลดา  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
(๓) ผลิตภัณฑ์และอาหารสําเร็จรูปต่าง ๆ  ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์

ของโครงการหลวงภาคเหนือ 
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร 
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 
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หน้า  ๑๐ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารท่ีเป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตร  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้  ไสไม้  อัดน้ํายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ข้อ ๓ วิธีก ารจัดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุ ส่ ง เส ริมและพัฒ นาด้ านการเกษตรตามข้อ   ๒   

ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๑)  จัดซื้อ

ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๒)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๓)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป  หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๔)  จากองค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด  โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การ  ชุมนุม  หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าว 
เข้าเสนอราคาด้วย 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๑๐)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๘)  และ  (๙)  ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐  บาท  โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย 
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หน้า  ๑๑ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส 

 
 

ข้อ ๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  การผลิตสินค้า  

การให้บริการ  การค้าส่ง  การค้าปลีก  กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  หรือการอื่น ๆ  
จากวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในหมู่บ้านและตําบล  กลุ่มสหกรณ์  
ร้านค้าสหกรณ์  ร้านค้า  หรือกลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกํากับดูแลควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  หรือ
หน่วยงานของรัฐรับรอง  มูลนิธิ  องค์การสงเคราะห์ต่าง ๆ  หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ  ที่ มีลักษณะ
เช่นเดียวกัน 

ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้   
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบลที่ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น  ๆ  รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป  
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลน้ัน 

 (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทํากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดาํเนินกิจการร่วมกัน 

 (ค) สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้  ความสามารถ  และมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํานั้นต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม  และ 

 (ง) มีการรับรองการดําเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

(๒) วัสดุสํานักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง  หรืองานจ้าง

ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
(๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ได้แก่  สถานสงเคราะห์

คนพิการและทุพพลภาพ  โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด  สถานพยาบาลพระประแดง  
โรงเรียนสอนคนตาบอด  ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก  โรงเรียนสอนคนหูหนวก  
หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์  (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ) 

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 
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ข้อ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ  ๕  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบล  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๓)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ

กระทรวงกลาโหม  จัดซื้อหรือจัดจ้างทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น  จัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ์  หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่ประสงค์
จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๓ 
พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

 
 

ข้อ ๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน”  หมายความว่า  ผลผลิต  ชิ้นงาน  หรือบริการที่ผลิตหรือ

จัดทําขึ้นในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น 
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(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  
หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ   ซ่อมแซม   หรือดัดแปลงเรือไม้   หรือเรือไฟเบอร์กลาสชนิดต่าง ๆ   
จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว 

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์  และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุสํานักงานขององค์การค้าของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

(๖) อาวุธ  หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน  ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด 
(๘) แบตเตอร่ี  หรือบริการเก่ียวกับแบตเตอรี่  วัตถุพลอยได้จากการผลิต  และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

เก่ียวกับแบตเตอร่ีของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร  กองโรงงานอุตสาหกรรม  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  หรืองานจ้างจัดทําเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  เคร่ืองหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ  และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

(๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหนว่ยงานของรัฐ 

ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑)   

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๒)  (๘)  หรือ  (๙)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๓)  ที่เป็นของ
สถานศึกษาของตนเองหรือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวงเงินไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 
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(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๘  (๔)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ที่องค์การค้าผลิต

ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ   
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรียนการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหาก
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๖) ให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๖)   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน
และอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  ให้บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ดําเนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง 
ได้เฉพาะงานที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ไม่สามารถดําเนินการได้เองเท่านั้นและให้คํานึงถึง
ความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย 

(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑๐)  ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม

ของหน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ 
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

 (ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก)  แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือมีงานเกิน 
ขีดความสามารถ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก  หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐ 
มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 
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หน้า  ๑๕ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

 (ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก )  แต่ มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถที่ โรงพิมพ์จะพิมพ์ ได้   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
สามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 

หมวด  ๔ 
พสัดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา”  หมายความว่า   

การวิจัยและการพัฒนา  และการให้บริการทางการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้  

เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง 
(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๔) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑   (๑ )  (๓ )  หรือ  (๔ )  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑  (๒)  ในขอบเขตสาขาที่จัดให้มี 
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน 
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้  ทั้งนี้  การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน  การวิจัย  
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  โดยปกติของข้าราชการ  คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา   
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หน้า  ๑๖ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๕ 
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 

 
 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการที่มีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย

ของสํานักงบประมาณ 
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๕  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว  ให้หน่วยงาน 

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป  ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย 
หมวด  ๖ 

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

 

ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกัน

หรือการรักษาโรค  ยา  หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน 
(๑) ยาตามชื่อสามัญ  (generic  name)  ในบัญชียาหลักแห่งชาติ   
(๒) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  

ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว 
(๓) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน 

เภสัชกรรมทหาร  มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหนา่ย 
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง  และไม่อยู่ในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ 
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๑)  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

นำมาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com

หน้า   139 of 164.



หน้า  ๑๗ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๒ )  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก 
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ทั้งนี้  ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าว
จําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๓)  โดยวิธี
คัดเลือก  โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม  โรงงานเภสัชกรรมทหาร  หรือผู้ขายรายใดก็ได้  แต่ต้องแจ้ง
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกคร้ัง  เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ  ๑๘  (๓)  
มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด  ให้ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๔)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยต้องจัดซื้อ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว 

ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย 

หมวด  ๗ 
พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการ 

ที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ํามันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  น้ํา  หรือไฟฟ้า 
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ของบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน) 
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามันต่าง ๆ  ของโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร 
(๓) งานจ้างบริการไฟฟ้าหรือประปา  ของการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

การประปานครหลวง  และการประปาส่วนภูมิภาค 
ขอ้ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๔  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๑)  ตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จากบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ   
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   
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หน้า  ๑๘ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๒)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร  หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   

(๓) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  จัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๓)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปานครหลวง  และการประปา
ส่วนภูมิภาค  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หน้า  ๑๙ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย   
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ซึ่งเกณฑ์อ่ืนหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ันรวมถึงพัสดุ 
หรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนก็ได้  ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง 
เป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ข)  มาตรา  ๗๐  
วรรคหนึ่ง  (๓)  (ข)  (ง)  มาตรา  ๘๒  (๒)  มาตรา  ๙๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า  งานบริการ  หรืองานก่อสร้าง  ที่มีการผลิต  จําหน่าย  
ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  

๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคร้ังหนึ่ง

ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะไม่ทํา

ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจดัจ้างนั้น 
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้ง

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดวงเงินเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้า  
งานบริการ  หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย 
จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้  และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยจะแต่งต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 

 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ  ประกอบกิจการ

หรือบริการให้ คําปรึกษาหรือแนะนําทางด้านวิศวกรรม   สถาปัตยกรรม   ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

“ที่ปรึกษาอิสระ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา  และได้
ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน 

“ที่ปรึกษานิติบุคคล”  หมายความว่า  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา  
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน 

“บุคลากรที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
และปริญญาเอกมาแล้ว  มากกว่าสิบปี  ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน  
ก.พ.  รับรอง  และมีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา   
และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทํางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่สํานักงานออกให้เพื่อแสดงว่าได้มีการข้ึนทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

“องค์กรของรัฐ”  หมายความว่า   
(๑) ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  
และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา  แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ 

“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา 

“สมาคม”  หมายความว่า  สมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน 
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“ศูนย์ข้อมูล”  หมายความว่า  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานจัดทําจรรยาบรรณการเป็นที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่ให้ที่ปรึกษาอิสระ 

และที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ  และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

หมวด  ๑ 
ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๓ การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ 
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล   
ข้อ ๔ ที่ปรึกษาอิสระตามข้อ  ๓   (๑ )  ต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอกมาแล้ว  มากกว่าสิบปี  

ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน  ก.พ.  รับรอง  และมีประสบการณ์ 
ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา 

(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  
หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานใด 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือคนไร้ความสามารถ 
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๔  (๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖) 
ข้อ ๕ ที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ  ๓  (๒)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย   
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(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา   
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป   
(๔) มีจํานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด  ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง

และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน   
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๔  (๒)  (๕)  หรือ  (๖) 
ความในวรรคหนึ่ง  (๓)  และ  (๔)  มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  หรือสมาคม  

และความในวรรคหน่ึง  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ 
ข้อ ๖ ในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต

ในการประกอบกิจการ  ให้ที่ปรึกษาย่ืนเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ที่ปรึกษาด้วย 

ข้อ ๗ กรณีที่ปรึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  (๔)  
หรือ  (๕)  หากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา 
รายนั้นสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของที่ปรึกษาที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว  
ให้สํานักงานข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้   

ข้อ ๘ การคํานวณประสบการณ์โครงการของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา  เอกสารระบุขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง  หรือหลักฐานอ่ืนตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนด  โดยให้นับเฉพาะโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  มูลค่าขั้นต่ําของโครงการ  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี   
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม  หมายถึง  ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดบั  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
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 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 
 (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าคน  ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา 

ไม่น้อยกว่าห้าปี   
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
 (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา 

ไม่น้อยกว่าสามปี 
 ที่ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน  (๒)  (ก)  อาจเป็น 

ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้  หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ  และมีบุคลากร 
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม  หมายถึง  ที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติตาม  (๑)  
หรือ  (๒) 

ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขา  ดังต่อไปนี้   

(๑) สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท  (Agriculture  and  Rural  Development  
Sector:  AG) 

(๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง  (Building  Sector:  BU) 
(๓) สาขาการศึกษา  (Education  Sector:  ED) 
(๔) สาขาพลังงาน  (Energy  Sector:  EG) 
(๕) สาขาสิ่งแวดล้อม  (Environment  Sector:  EV) 
(๖) สาขาการเงิน  (Finance  Sector:  FI) 
(๗) สาขาสาธารณสุข  (Health  Sector:  HE) 
(๘) สาขาอุตสาหกรรม  (Industry  Sector:  IN) 
(๙) สาขาประชากร  (Population  Sector:  PO) 
(๑๐) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communication  

Technology  Sector:  ICT)   
(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว  (Tourism  Sector:  TO)   
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง  (Transportation  Sector:  TR) 
(๑๓) สาขาการพฒันาเมือง  (Urban  Development  Sector:  UD) 
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล  (Water  Supply  and  Sanitation  Sector:  WS) 
(๑๕) สาขากฎหมาย  (Law  Sector:  LW) 
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ  (Quality  Standard  Sector:  QS) 
(๑๗) สาขาการบ ริห ารและการพั ฒ น าอ งค์ ก ร   (Management  and  Institutional  

Development  Sector:  MID) 
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์  (Public  Relations  Sector:  PR) 
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล  (Research  and  Evaluation  Sector:  RE) 
(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด  (Miscellaneous  Sector:  MS) 
การจําแนกลักษณะของแต่ละสาขา  ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น  ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง

มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น  จะพิจารณาจาก

เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ

การข้ึนทะเบียน   
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

หมวด  ๒ 
การข้ึนทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  ทั้งนี้  วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ 
ตามข้อ  ๑๔  หากเป็นไปตามที่ กําหนดในหมวด  ๑  ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน  สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  
แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิวันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ 

ในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

นำมาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com

หน้า   149 of 164.



หน้า   ๒๗ 
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อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี   
เงิน ค่าธรรมเนียมที่ ได้ รับตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานนํ าไปใช้จ่ายได้ เพื่ อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

 
 

ข้อ ๑๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  มาตรา  ๑๐๖  วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๑๐๘  ทั้งนี้   
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  คณะกรรมการประเมินผล   
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา 

หมวด  ๔ 
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล 

 
 

ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีปรึกษา  ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลทําให้ที่ปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕   
ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
กับหน่วยงานของรัฐ   

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล 
ตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๓  แล้วแต่กรณี  ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้  สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้   
ในกรณีเช่นนี้ให้นําความในข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ  ๑๘  ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  วรรคหน่ึง 

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ   
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส  โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
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หมวด  ๕ 
การเพิกถอนและการยกเลิกการข้ึนทะเบียน 

 
 

ข้อ ๒๐ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  สํานักงานจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้   

(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน  กําหนดระดับหรือสาขา   

(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนข้อเสนออันเป็นเท็จ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
ข้อ  ๒๑  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๘  วรรคสอง  ในกรณีที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี  สํานักงานจะยกเลิก 
การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒๐  
(๑)  (๒)  หรือ  (๓)  จะขอข้ึนทะเบียนใหม่ได้เม่ือครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน   

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒๑  จะขอ 
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้  เม่ือมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว   

ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ  สํานักงานจะยกเลิกการข้ึนทะเบียน
ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการข้ึนทะเบียนนั้น 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๑๕ 
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

ตามข้อ  ๑๘  วรรคสาม 
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ  ๒๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) ยกเลิกการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒๑ 
ให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสํานักงาน  โดยย่ืนคําอุทธรณ์ 

เป็นหนังสือต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน 
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ข้อ ๒๖ เม่ือสํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๒๕  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว   
ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวด  ๗ 
การให้บริการข้อมูล 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบียนที่ปรึกษา  โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง 
นี้ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองจนกว่าสํานักงานจะออกหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับกรณีนี้ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผล  และให้
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  
ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ทั้งน้ี  วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน  
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

   ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 
ขนาดเล็ก (< ๕๐) 

 
๔.๕ 

 
๖.๕ 

 
๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 
หมายเหตุ 
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  
  ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม  
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตช้ันสูง ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วัฒนธรรม  
หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ 
อาคารท่ีมีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร 
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง 
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณท่ีมีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม  
  ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง 
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซบัซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม 
อาคารพักอาศัยรวม สนามกฬีา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง 
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อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 
ห้างสรรพสินคา้ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินคา้และนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า  
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ 
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม  
  ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มลีักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินคา้ อาคารจอดรถยนต์ ตลาด รา้นค้า ศูนย์อาหาร  
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม 
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในคร้ังนั้น  โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอน้ันจะอุทธรณ์ 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือมิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า  อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ซ)   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่หน่วยงานของรัฐ
กระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ซ)   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีอ่ืนให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ที่เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดความสะดวก  และรวดเร็ว  สมควรกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
กรณีดังกล่าวกระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนท่ี   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

  

 

 
 

 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวธิีเฉพาะเจาะจง   

 พ.ศ.  2561  
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ซ)   

แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ขอ ๒ ใหการจัดซื้อจัดจางพัสดุดังตอไปนี้  เปนกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(๑) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(๒) การจัดซื้อจัดจางพัสดุเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบท่ีออกตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น 

(๓) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย 

(๔) การจัดซื้อจัดจางพัสดุจากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลในเครือของหนวยงานของรัฐเดียวกัน  

ดังตอไปนี้ 

 (ก) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลท่ีมีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมอยูดวยใน

รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไมนอยกวารอยละย่ีสิบหาของทุนทั้งหมด  หรือไมนอยกวารอยละย่ีสิบ 

ของทุนทั้งหมดและเปนผูถือหุนรายใหญที่สุด 

 (ข) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลท่ีมีหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตาม  (ก)  

แหงเดียวหรือหลายแหงถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมอยูดวยหรือรวมกันในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้น 

ไมนอยกวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนท่ี   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

  

 (ค) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลท่ีมีหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตาม  (ก)  

หรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตาม  (ข)  ในลําดับชั้นแรกหรือในชั้นตอ ๆ  ไปแหงเดียวหรือหลายแหง 

ถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมอยูดวยหรือรวมกันในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบ

ของทุนทั้งหมด   
(๕) การจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  ซึ่งหากใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

หรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ 
หรือประโยชนสาธารณะ 

 
ใหไว  ณ  วนัที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนท่ี   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ซ)   
แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติใหการจัดซ้ือจัดจาง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีอ่ืนใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริย  
การจัดซ้ือจัดจางพัสดุจากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลในเครือของหนวยงานของรัฐเดียวกัน  และการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
ท่ีตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  ซ่ึงหากใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและ
อาจทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย   
มีประสิทธิภาพ  มีความตอเนื่อง  และเหมาะสม  ไมกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย   
การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ  หรือประโยชนสาธารณะ  สมควรกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
กรณีดังกลาวกระทําไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎหมายที่ใช้ในเรื่องพัสดุ 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 กฎกระทรวง 9 ฉบับ 

(แจกฟรี) *ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า* 
*หมายเหตุ ส่วนหนงัสือเล่มอืน่ๆที่แจก อนาคตข้อสอบบางข้ออาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

โดยเฉพาะชื่อบุคคล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมกฎหมาย  

บางข้ออาจเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์และยุคสมยั 

 (อย่าลืมไปตรวจทาน อีกครั้งน่ะครับ) 
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