
 



คำนำ 

      กลุ ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิร ิเกศ มีการบริหารงานตามโครงสร้าง  
การบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย ๖ งาน ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์
งานแผนงานและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสารสนเทศโรงเรียน 

     กลุ ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ได้จ ัดทำคู ่ม ือปฏิบัต ิงานกลุ ่มบริหารงานงบประมาณ  
และแผนงานขึ ้น โดยรวมองค์ความรู ้จากกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ให้ครอบคลุมกระบวนงาน  
รายละเอียด ขั ้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละงาน ทั ้ง ๖ งาน เพื ่อให้การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสามารถให้บริการผู้ที่มาติดต่องาน
หรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  ได้แสดงถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่
สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การเกิดการทำงานแบบมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ ทั ้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู ่มือ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ เพ่ือขอรับบริการได้ตรงกับความต้องการ 

 

 

 

 
                                                                          กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
                                                                                     โรงเรียนสตรสีิริเกศ 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการ



21 
 

ค าน า 
 

งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
แบ่งกระบวนงาน ออกเป็น 5 งาน  ประกอบด้วย งานรับ – ส่งหนังสือราชการ งานจัดเก็บหนังสือ
ราชการ  งานร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ  งานท าลายหนังสือราชการ และงานประชุมครู   

 

งานธุรการ  ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน     
การปฏิบัติงานธุรการ  สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และสามารถบริการผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้ คู่มือการปฏิบัติงาน
ธุรการฉบับนี้ ได้แสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากกระบวนการงานที่มีอยู่ เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ   

 

   
         งานธุรการ 
              โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
 

งานธุรการ  พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ได้บัญญัติความหมายของ
งานธุรการ ไว้ดังนี้ “ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ” 

ดังนั้นงานธุรการ จึงหมายรวมถึง “ การร่าง พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็น
ทางหนังสือ การพูด และการสื่อสาร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
เอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”  

ความส าคัญของงานธุรการ  การบริหารงานธุรการ  นับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการท างาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร
ประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการน าสารจากผู้ส่งสารไป
ยังผู้รับสาร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การท างานตามภารกิจต่อไปเจ้าหน้าที่ธุรการต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นส าคัญ ดังจะเห็นได้จากมีการ
ก าหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่ส าคัญของหน่วยงาน
ที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานธุรการ 

1.  เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร      
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ 
และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

2.  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
แสดงหรือเผยแพร่ ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและ  
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการงานที่มีอยู่  เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ   

3.  เพ่ือจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในงานธุรการ ใช้ พัฒนางานให้ เกิดความต่อเนื่องและ                
มีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
แบ่งกระบวนงาน ออกเป็น 5 งาน  ประกอบด้วย งานรับ – ส่งหนังสือราชการ งานจัดเก็บหนังสือ
ราชการ  งานร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ  งานท าลายหนังสือราชการ และงานประชุมครู 

  1.  คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ 
  2.  เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทาง การปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 

ได้เสนอแนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน  และผู้ปฏิบัติงาน ทราบหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน  
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ค าจ ากัดความ 
เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 : 617)  
เอกสาร หมายถึง สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 

โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการท างาน รูปภาพ แบบฟอร์ม 
เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 2549 : 4)  

การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ
ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็นเอกสาร
เพ่ือก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามที่เขียนไว้จริง
เช่นเดียวกับการคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ     
มักจัดท าขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ และ จารุวรรณ ณ ยอดระฆัง 2552 : 26)  

วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการท างาน
เฉพาะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและ
รวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
2549 : 16) 
 
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ 

การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระส าคัญ 
2.  มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน 
3.  รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน 
4.  มีความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร) 
5.  มีความสามารถในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้ 
6.  มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ 
7.  ท างานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา 
8.  เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
9.  มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  แบ่งกระบวนงานออกเป็น  5  งาน  ได้แก่ 
 1.  การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
 2.  การจัดเก็บหนังสือราชการ 
 3.  การร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ 
 4.  การท าลายหนังสือราชการ 
 5.  การประชุมครู 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ 
 

งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  แบ่งกระบวนงานออกเป็น  5  งาน  ได้แก่ 
 1.  การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
 2.  การจัดเก็บหนังสือราชการ 
 3.  การร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ 
 4.  การท าลายหนังสือราชการ 
 5.  การประชุมครู 
 
1.  การรับ – ส่งหนังสือราชการ 

 

การลงทะเบียนหนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก และระบบ e-office ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 

ตารางขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรยีนสตรสีิรเิกศ 
 

ขั้นตอนการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีรับหนังสือจาก

หน่วยงานภายนอก/รับเอกสาร
ในระบบ e-office  

 
รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 

 

2 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ความถูกต้องของหนังสือ 

คัดแยก จัดหมวดหมู ่

 
ตรวจสอบ คดัแยก จัดหมวดหมู ่

 หนังสือ 
 

2 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

หัวหน้างานธุรการ 
แยกเรื่องหนังสือ 

 

หัวหน้างานแยกเรื่องหนังสือ 
1 นาที/ฉบับ หัวหน้างานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีประทับตรา 
ลงทะเบียนรบัหนังสือ 

ในระบบ e-office และ 
ลงในสมุดทะเบียนรบั 

 

 
ลงทะเบียนรบัหนังสือ 

ด้วยระบบ e-office (SMSS) 
 

2 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีแจกหนังสือให้แต่ละ
กลุ่มบรหิารงาน 

 
                  แจกหนังสือให้แต่ละกลุ่มบริหารงาน 

 

2 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

กลุ่มบรหิารงานแตล่ะกลุ่ม 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ส่งหนังสือต้นฉบับคืนงานธุรการ 

 
 
 

กลุ่มบรหิารงานแตล่ะกลุ่มด าเนินการเสร็จสิ้น 
ส่งหนังสือต้นฉบับคืนงานธุรการ 

 
 

 - งานเลขานุการ 
- กลุ่มฯงานงบประมาณ
และแผนงาน 
- กลุ่มฯงานวิชาการ 
- กลุ่มฯงานบุคคล 
- กลุ่มฯงานทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บหนังสือ 
เข้าแฟ้มตามกลุ่มบริหารงาน 

 
จัดเก็บหนังสือเขา้แฟ้ม 

 
 

 เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.  เจ้าหน้าที่รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก รับหนังสือในระบบ e-office  ส านักงาน    

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ คัดแยก จัดหมวดหมู่ 
 3.  หัวหน้างานธุรการแยกเรื่องหนังสือ 
 4.  เจ้าหน้าที่ประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือตามความเร่งด่วนของหนังสือราชการนั้น     
โดยประทับตราที่มุมด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียดในตราประทับรับหนังสือ ดังนี้ 
  เลขรับ  ให้ลงเลขท่ีรับตามเลขที่รับในทะเบียนรับ 
  วันที่  ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
  เวลา  ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
 5.  เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบ e-office และสมุดทะเบียนหนังสือรับ        
โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
  ทะเบียนหนังสือรับ   วัน เดือน พ.ศ. ที่รับหนังสือ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงในทะเบียน 
  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับ เรียงล าดับติดต่อกันตามปีปฏิทิน 
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่รับในตรารับหนังสือ 
  ที่        ให้ลงเลขท่ีของหนังสือที่รับเข้ามา 
  ลงวันที่    ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา 
  จาก        ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคล 

ในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
  เรื่อง       ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
  การปฏิบัติ    ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น เช่น ส่งหนังสือไปให้ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล  
น าไปปฏิบัติเสนอผู้บริหารสั่งการ 

  หมายเหตุ    ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) เช่น ประทับวันที่ที่หนังสือรับเข้ามา  
(หมึกสีน้ าเงิน) และประทับวันที่ที่กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่มส่งคืน
ต้นฉบับ (หมึกสีแดง) 

 6.  เจ้าหน้าที่ของแต่ละกลุ่มบริหารงานเสนอหนังสือต่อ หัวหน้างาน และรองผู้อ านวยการแต่
ละกลุ่มบริหารงาน 
 7.  เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มบริหารงานเสนอหนังสือที่หัวหน้างาน และรองผู้อ านวยการแต่ละ
กลุ่มบริหารงานกอง ต่อผู้อ านวยการพิจารณาสั่งการ 
 8.  เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มบริหารงานถ่ายเอกสารมอบหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์ 
ตามท่ีผู้อ านวยการกองได้มอบหมาย 
 9.  เมื่อเจ้าหน้าของแต่ละกลุ่มบริหารงานด าเนินการกับหนังสือเสร็จสิ้นแล้ว ส่งคืนต้นฉบับที่
งานธุรการ 
 10.  เจ้าหน้าที่งานธุรการเก็บหนังสือราชการที่กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่ม ส่งกลับคืนเข้าแฟ้ม
เอกสารแยกตามสีของกลุ่มบริหารงาน เช่น แฟ้มกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน (สีชมพู) 
แฟ้มกลุ่มบริหารงานวิชาการ (สีเหลือง) แฟ้มกลุ่มบริหารงานบุคคล (สีเขียว) แฟ้มกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (สีฟ้า) 
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     ผังงาน (Flow Chart) 
      การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 

 
 

 
 

ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ 
 หนังสือ 

 
 
 

หัวหน้างานแยกเร่ืองหนังสือ 
 

 

 
 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
ด้วยระบบ e-office (SMSS) 

 
 
 
 

                                                              แจกหนังสือใหแ้ต่ละกลุม่บริหารงาน 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่มด าเนินการเสร็จสิ้น 
                                                             ส่งหนังสือต้นฉบับคืนงานธุรการ 

 
 
 
 
                                                                  จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม 
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การลงทะเบียนหนังสือส่ง  คือ การลงทะเบียนหนังสือที่ส่งออกไปถึงหน่วยงานภายนอก 
ตารางขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสริิเกศ 

ขั้นตอนการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

ความเรยีบร้อยของหนังสือ  
 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 
 

2 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ี   
งานธุรการ 

จ่าหน้าซอง บรรจุซอง 
และปิดผนึก 

 
จ่าหน้าซอง บรรจุซอง 

และปิดผนึก 
 

2 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ี   
งานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีน าส่งหนังสือ 
ที่ ไปรษณีย์ หรือ สพม.เขต 28 

 
น าส่งหนังสือท่ี ไปรษณีย์  

หรือ สพม.เขต 28 
 

30 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ี   
งานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บส าเนาคู่ฉบบั 
 

 

 
จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับ 

 

1 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ี   
งานธุรการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม
เรียบร้อยแล้ว  รวมถึงเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ที่จะน าส่งไปด้วยให้ครบถ้วน 
 2.  จ่าหน้าซอง บรรจุซอง และปิดผนึก 
 3.  น าส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 4.  จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับ 

                                                             ผังงาน (Flow Chart) 
                                          การส่งหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
                                                            ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 
 

 
                                                                 จ่าหน้าซอง บรรจุซอง 
                                                                      และปิดผนึก 

 
 
                                                              น าส่งหนังสือที่ ไปรษณีย์  
                                                                 หรือ สพม.เขต 28 

 
 
 
                                                                 จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับ 
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3.  การร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ 
 

    การจัดท าหนังสือราชการภายนอก/หนังสือสั่งการ 
  1. หนังสือราชการภายนอก หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ 
ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึง
บุคคลภายนอก 
 2. หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ 
และข้อบังคับ 
 
 ตารางขั้นตอนการจัดท าหนังสือราชการภายนอก งานธุรการ โรงเรยีนสตรสีิรเิกศ  
 

ขั้นตอนการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานร่างหนังสือ 

ราชการภายนอกและพิมพ์  
 

ร่างหนังสือราชการและพิมพ ์
 
 

30 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

หัวหน้างานตรวจทานหนังสือ 
ที่พิมพ์เสร็จแล้ว 

 
หัวหน้างานตรวจทานร่างหนังสือ 

  
 

5 นาที/ฉบับ หัวหน้า   
งานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 
ขอเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

ในระบบ e-office 

 
ขอเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

ในระบบ e-office 
 

1 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้อ านวยการ 
ลงนาม 

 

 

 
เสนอผูม้ีอ านาจพิจารณาลงนาม 

 
 

30 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
อนุมัต ิ

 
 
 
 

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ
 
 

1 วัน ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

เจ้าหน้าท่ีตดิตาม ด าเนินการ 
ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 

 
ติดตาม ด าเนินการขั้นตอน 

การส่งหนังสือราชการ 
 
 

1 นาท ี เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ร่าง – พิมพ์ หนังสือราชการภายนอก  
 2.  หัวหน้างานตรวจทานหนังสือราชการที่พิมพ์เสร็จแล้ว 
 3.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขอเลขทะเบียนหนังสือส่งในระบบ e-office 
 4.  เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 5.  ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม อนุมัติ 
 6.  เจ้าหน้าที่ติดตาม ด าเนินการข้ันตอนการส่งหนังสือราชการ 
     

ผังงาน (Flow Chart) 
การจัดท าหนังสือราชการภายนอก งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 
 

                                                    ร่างหนังสือราชการและพิมพ์ 
 
 
 

 
                                                  หัวหน้างานตรวจทานร่างหนังสือ 

  
 
 

 
ขอเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

ในระบบ e-office 
 
 

 
 

เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
 
 
 

 
 

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
 
 

 
 

ติดตาม ด าเนินการขั้นตอน 
การส่งหนังสือราชการ 
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                  การจัดท าหนังสือสั่งการ 
 
                 หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
 

ค าสั่งโรงเรียน 
  

ตารางขั้นตอนการจัดท าค าสั่งโรงเรียน งานธุรการ โรงเรียนสตรีสริิเกศ  
ขั้นตอนการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มบรหิารงาน 
กลุ่มงาน 

ร่าง – พิมพ์ ค าสั่ง  

 
                         ร่าง – พิมพ์ ค าสั่ง 

 
 

30 นาที กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบรหิารงาน 

กลุ่มงาน 

หัวหน้างาน 
ตรวจทานค าสั่ง 
ที่พิมพ์เสร็จแล้ว 

 
หัวหน้างานตรวจทานค าสั่ง 

  
 

5 นาที หัวหน้างานธุรการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบรหิารงาน 

กลุ่มงาน 
ขอเลขค าสั่ง  

 
ขอเลขค าสั่ง 

ในสมุดค าสั่ง หรือในระบบ e-office 
 

1 นาที กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบรหิารงาน 

กลุ่มงาน 

เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

 

 

 
เสนอผูม้ีอ านาจพิจารณาลงนาม 

 
 

2 นาที เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

เลขานุการ ผอ. 
ตรวจทานค าสั่ง 

ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 

 

เลขานุการ ผอ. 
ตรวจทานค าสั่ง 

5 นาที เลขานุการ ผอ. 

ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
อนุมัต ิ

 
 
 

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ
 
 

1 วัน ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบรหิารงาน 

กลุ่มงาน 
ติดตามค าสั่งไปด าเนินการ 

 

 
          ติดตาม ค าสั่ง  ไปด าเนินการ 

 
 

1 นาที กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มบรหิารงาน 

กลุ่มงาน 
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                      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน ร่าง – พิมพ์ ค าสั่ง  
 2.  หัวหน้างานธุรการ ตรวจทานค าสั่งที่พิมพ์เสร็จแล้ว 
 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน ขอเลขค าสั่ง 
 4.  เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 5.  เลขานุการ ผอ. ตรวจทานค าสั่งก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 6.  ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม อนุมัติ 
 7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน ติดตามค าสั่งไปด าเนินการ 
     

                                               ผังงาน (Flow Chart) 
                             การจัดท าค าสั่งโรงเรียน งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 

                                                     ร่าง – พิมพ ์ค าสั่ง 
 
 
 

 
                                                         หัวหน้างานตรวจทานค าสั่ง 

  
 

 
 
                                                                  ขอเลขค าสัง่ 
                                                    ในสมุดค าสั่ง หรือในระบบ e-office 

 
 
 

                                                
                                                        เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 

 
 

 

                                                                  เลขานุการ ผอ. 
                                                               ตรวจทานค าสั่ง 
 

 
 
 

                                                           ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
 
 

 
                                                          ติดตาม ค าสั่งไปด าเนินการ 
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4.  การท าลายหนังสือราชการ 
  

 การท าลาย  ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผ้รับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือ 
ส ารวจหนังสือท่ีครบก าหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย (แบบ 25) เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ 
  

ตารางขั้นตอนการท าลายหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรสีริิเกศ  
ขั้นตอนการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 

ส ารวจหนังสือท่ีครบก าหนดอาย ุ
การเก็บ  

 
ส ารวจหนังสือท่ีครบอายุการเก็บ 

 
 

1 เดือน เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

จัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย 
(แบบ 25) 

 
จัดท าบัญชีขอท าลาย 

(แบบ 25) 
  
 

1 เดือน เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 
บันทึกขออนุญาตท าลาย 

หนังสือราชการต่อ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
บันทึกขออนุญาต 

ท าลายหนังสือราชการ 
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 

1 วัน เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ขอท าลายหนังสือราชการ 
 

 

 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
อนุมัต ิ

 

 
ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 

 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือ 
ขออนุญาตท าลายไปยัง 

สพม.เขต 28 และ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลมิ

พระเกียรติฯ อุบลราชธาน ี
 

 

 
ขออนุญาตท าลายไป สพม.เขต28 

และ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลมิพระเกียรติฯ  

อุบลราชธาน ี
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีรายงานผล 
การท าลายหนังสือราชการ 

 
รายงานผลการท าลาย 

หนังสือราชการ 

1 วัน เจ้าหน้าท่ี
งานธุรการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส ารวจหนังสือท่ีครบก าหนดอายุการเก็บ  
 2.  จัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย (แบบ 25) 
 3.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกขออนุญาตท าลายหนังสือราชการต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 4.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขอท าลายหนังสือราชการ 
 5.  ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
 6.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดท าหนังสือขออนุญาตท าลายไปยัง สพม.เขต 28 และหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี 
 7.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรายงานผลการท าลายหนังสือราชการ 
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ผังงาน (Flow Chart) 
การท าลายหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 

ส ารวจหนังสือท่ีครบอายุการเก็บ 
 
 

 
 

จัดท าบัญชีขอท าลาย 
(แบบ 25) 

  
 

 
บันทึกขออนุญาต 

ท าลายหนังสือราชการ 
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
 
 

 
ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 

 
 

 

 
ขออนุญาตท าลายไป สพม.เขต28 

และ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลมิพระเกียรติฯ  

อุบลราชธาน ี
 

 
 
 

รายงานผลการท าลาย 
หนังสือราชการ 
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4.  การจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ 
  

 การจัดเก็บรักษา  แบ่งเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บ
ไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
 การเก็บระหว่างปฏิบัติ  คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว  คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไร
ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก  
 การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ  คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ 
ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ    
  

ตารางขั้นตอนการเก็บหนังสือราชการเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
 

ขั้นตอนการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 
รับคืนหนังสือต้นฉบับ 

และประทับตราลงวันท่ีที่ส่งคืน  

 
 

รับคืนหนังสือต้นฉบับและลงวันท่ีที่ส่งคืน 
 
 

3 นาที - งานเลขานุการ 
- กลุ่มฯงานงบประมาณ
และแผนงาน 
- กลุ่มฯงานวิชาการ 
- กลุ่มฯงานบุคคล 
- กลุ่มฯงานทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 
คัดแยกหนังสือ 

ตามกลุม่บริหารงาน 

 
คัดแยกหนังสือ 

 
 
  
 

3 นาที เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 
จัดเก็บหนังสือราชการ 
เข้าแฟ้ม แยกตามกลุ่ม

บริหารงาน 

 
จัดเก็บหนังสือราชการ 

เข้าแฟ้ม แยกตามกลุ่มบริหารงาน 
 

30 นาที เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคืนหนังสือต้นฉบับและประทับตราลงวันที่ที่รับคืน  
 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดแยกหนังสือตามกลุ่มบริหารงาน 
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้ม แยกตามกลุ่มบริหารงาน 
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ผังงาน (Flow Chart) 
การท าลายหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 

รับคืนหนังสือต้นฉบับและลงวันท่ีที่ส่งคืน 
 
 

 
 

คัดแยกหนังสือ 
 

  
 

 
จัดเก็บหนังสือราชการ 

เข้าแฟ้ม แยกตามกลุ่มบริหารงาน 
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แนวทางในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
“งานสารบรรณ”  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่การจัดท า  

การรับ - การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม   การท าลาย  ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอนขอบข่ายของงาน
สารบรรณ  ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง 
พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ  รับ  บันทึก  จดรายงานการประชุม  สรุป  ย่อเรื่อง  เสนอ 
สั่งการ  ตอบ  ท ารหัส  เก็บเข้าที่  ค้นหา  ติดตามและท าลาย  ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก  
รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน   การด าเนินงานต้องด าเนินงานด้วย
ระบบเอกสาร  ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดและการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ  6 ชนิดคือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าข้ึน  หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
จึงน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ  เฉพาะหัวข้อที่ส าคัญและปฏิบัติเป็นประจ า 

ดังต่อไปนี้ 
 

การรับหนังสือ 
 การรับหนังสือ  คือ  การรับหนังสือจากส่วนราชการ  หน่วยงานเอกชนและบุคคล 

ซึ่งมีมาจากภายนอกและภายใน  หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า  “หนังสือรับ”  การรับหนังสือมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1.  จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ  เพ่ือด าเนินการก่อนหลังละ
ตรวจความถูกต้องของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่
ส่งออกหนังสือ เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน 
  2.  การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้ 
   2.1  เลขรับ  ให้ลงเลขที่รับตามล าดับทะเบียนหนังสือรับ 
   2.2  วันที่ ให้ลงวันที่  เดือน  ปี  ที่รับหนังสือ 
   2.3  เวลา  ให้ลงเวลาที่รับหนงัสือ 
  แบบตรารับหนังสือ 

 
 
 
 
 
   

 

(ชื่อส่วนราชการ) 
เลขที่รับ............... 
            วันที่..................... 
            เวลา..................... 
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3.  ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ  โดยกรอกรายละเอียด  ดังนี้ 
   3.1  ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน  พ.ศ.  ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 
   3.2  เลขทะเบียนรับ  ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับ
ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
   3.3  ที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
   3.4  ลงวันที่  ให้ลงวันที่  เดือน  ปี  ของหนังสือที่รับเข้ามา 
   3.5  จาก  ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
   3.6  ถึง  ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อ
บุคคลในกรณีท่ีไม่มีต าแหน่ง 
   3.7  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลง
สรุปเรื่องย่อ 
   3.8  การปฏิบัติ  ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   3.9  หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 

แบบทะเบียนหนังสือรับ 
ทะเบียนหนังสือรับ          วันที่............เดือน.........พ.ศ. ......... 
 

เลข 
ทะเบียนรับ 

ที ่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง 
การ 

ปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

 
 
 

       

   
๔. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว  ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  

โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือนั้นในช่องการปฏิบัติ  ถ้ามีชื่อบุคคลหรือต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการ
รับหนังสือให้ลงชื่อต าแหน่งไว้ด้วย 
  การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอน  โดย
ใช้สมุดส่งหนังสือหรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อละวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียน
หนังสือรับ 
  การด าเนินการตามข้ันตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่  ให้เป็นไปตามที่
หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
  ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องในหน่วยงานนั้นเอง จนถึงข้ันได้ตอบหนังสือไป
แล้ว ให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งหนังสือออกเลขท่ีที่เท่าใด  วัย  เดือน  ปีใด 
  5.  การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน  เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงาน
สารบรรณกลางแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
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การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ 
  1.  การลงทะเบียนเอกสารลับ 
  ส่วนราชการต้องลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ  เพ่ือควบคุมการรับ  การ
ด าเนินการ  การส่ง  การเก็บรักษา  และแจกจ่ายเอกสารลับ  ให้เป็นไปโดยถูกต้องและให้หัวหน้าส่วน
ราชการดังกล่าวแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจและได้ผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรม
ตามชั้นความลับที่จ าเป็นต้องปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเรียกว่า  “นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ” และ “ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”  ของส่วนราชการนั้น 
  หากมีความจ าเป็นก็ให้แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับของส่วนราชการนั้นในระดับรองลงมาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าราชการ
ดังกล่าวในวรรคแรก 

2. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ 
การแสดงชั้นความลับของเอกสารที่เป็นความลับ โดยปกติให้ประทับหรือเขียน 

ตัวอักษรตามชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารที่มีชั้น
ความลับนั้น  ตัวอักษรต้องให้แสดงไว้ที่หน้าแรกในลักษณะเช่นเดียวกัน  ถ้าเอกสารนั้นเย็บเป็นเล่ม
เข้าปกให้ท าเครื่องหมายดังกล่าว  ที่ด้านนอกของปกหน้าปกหลังด้วย  ถ้าเป็นภาพเขียนแผนที่ และ
แผนภูมิ  ให้ประทับหรือเขียนอักษรแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกันกับเอกสารที่กล่าวมาแล้ว 
และแสดงไว้ใกล้ชื่อภาพหรือมาตราส่วนด้วย  โดยให้ชั้นความลับนั้นปรากฏเห็นได้เด่นชัด ถ้าเอกสาร
นั้นม้วนหรือพับได้ก็ให้แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย 

3. การรับหนังสือลับ 
การรับเอกสารชั้นลับที่สุดและลับมากท่ีจ่าหน้าซองหรือซองชั้นใน  ระบุชื่อบุคคล 

ใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพร้อมกับระบุต าแหน่ง ให้บุคคลนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้นั้นโดยตรงเป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ และน าเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับหรือ
น าเสนอผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเสียก่อน จึงด าเนินการต่อไปได้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนอาจ
ด าเนินการไปก่อนแล้วให้น ามาลงทะเบียน 
  ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงต าแหน่งก็ให้ผู้ครองต าแหน่งหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ครองต าแหน่งนั้น  หรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารลับที่สุดและลับมาก  เป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ  
และให้ผู้ด าเนินการลงทะเบียนเช่นเดียวกัน 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้ลงชื่อในใบรับ
เอกสารลับและลงทะเบียนแล้วให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (1)  น าเอกสารลับที่สุดและลับมากนั้นส่งมอบโดยตรงให้แก่บุคคลที่ถูกระบุชื่อ
โดยเร็วแต่ถ้าเป็นเอกสารที่ระบุต าแหน่งแล้ว  ก็อาจพิจารณามอบให้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่
ด าเนินการในขั้นต้นแทนบุคคลที่ถูกระบุต าแหน่งนั้นด าเนินการด่วนได้ 
  (2)  ในกรณีที่บุคคลที่เอกสารลับนั้นระบุชื่อหรือต าแหน่ง  ยังไม่สามารถด าเนินการ
ต่อเอกสารได้ในทันที  ให้น าเอกสารลับที่สุดหรือลับมากนั้นมาเก็บไว้ตามระเบียบการเก็บรักษา
เอกสารลับที่สุดและลับมาก 
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  เอกสารชั้นลับที่จ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงต าแหน่งให้บุคคลที่ครองต าแหน่ง
นั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับเป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบเอกสารลับ  ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  
หรือระบุชื่อพร้อมต าแหน่ง  แล้วให้ผู้ถูกระบุชื่อที่หน้าซองหรือผู้ได้รับมอบหมายโดยตรงเท่านั้นเป็น  
ผู้เปิดและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ  ส าหรับเอกสารชั้นลับ  ที่ใส่ซองชั้นเดียวให้  เจ้าหน้าที่ผู้เปิดซอง
เอกสารนั้นให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทันที 
  ในกรณีที่มีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  ก าหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานสารบรรณไว้ประการใด  ให้ถือปฏิบัติตามนั้น (โปรดดูรายละเอียดในระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการในภาคผนวกท้ายหนังสือเล่มนี้) 
 
การจ่ายหนังสือ 
  การข่ายหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน  คือ  การจ่ายเรื่องให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน  และผู้ปฏิบัติ  ได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องด าเนินการ
และจ่ายเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่  เจ้าของเรื่อง  เพ่ือน าไปปฏิบัติ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1.  เมื่อเจ้าหน้าที่รับ – ส่ง น าแฟ้มหนังสือเข้าใหม่จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายไปมอบให้หัวหน้างานธุรการ  หัวหน้างานสารบรรณ  หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จ่าย
เรื่อง  เมื่อพิจารณาบันทึกจ่ายเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่รับ -ส่ง น าหนังสือเข้าใหม่เหล่านั้นไปมอบให้แก่
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ซึ่งจะเป็นผู้จ่ายเรื่องให้แก่เจ้าของเรื่องด าเนินการ  โดยให้ลงชื่อรับหนังสือใน
ทะเบียนหนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน 
  2.  การจ่ายเรื่องต้องจ่ายทันที  ให้ทันก าหนดเวลา 
  3.  ผู้มีหน้าที่จ่ายเรื่อง  เมื่อพิจารณาหนังสือก่อนจ่ายแล้วเห็นว่าเรื่องใดมี
ความส าคัญ  ควรบันทึกช่วยจ าเพื่อสามารถติดตามเรื่องได้ทันเวลา 
   
หมายเหตุ  การจ่ายหนังสือส าหรับสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติโดยยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่
ได้กล่าวไว้นี้โดยอนุโลม 
 
การท าส าเนาหนังสือ 
  ส าเนา คือ เอกสารที่จัดท าขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ โดยจัดท าจากต้นฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ
หรือจากส าเนาอีกชั้นหนึ่ง 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพ่ิมขึ้น และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้
จัดท าไว้หลายฉบับ จ าเป็นต้องจัดท าส าเนาขึ้น  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของ
ทางราชการ การท าส าเนาอาจท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
  1.  ถอดหรือจัดท าพร้อมต้นฉบับ  โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบับกับ
กระดาษที่ท าส าเนาเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้นฉบับกับส าเนาจะเหมือนกันทุกประการ ซึ่งเรียกว่า “ส าเนาคู่
ฉบับ”  ส าเนาชนิดนี้จะต้องมีลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อ และให้ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์  และ
ผู้ตรวจ  ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย 
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  2.  คัดหรือลอกจากต้นฉบับ ค าต่อค า ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม  และต้องตรวจทาน
ให้ถูกต้องกับต้นฉบับอย่างแท้จริง  ส าเนาชนิดนี้อาจผิดพลาดไปจากต้นฉบับได้  ผู้จัดท าต้องมีความ
ละเอียดถี่ถ้วนและเพ่ือแสดงให้ทราบว่าได้มีการตรวจสอบละเอียดแล้ว จึงต้องมีผู้รับรองส าเนาว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” 
  3.  ใช้วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น ถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร  ซึ่งจะไม่ผิดพลาดไปจาก
ต้นฉบับและต้องมีการรับรองส าเนาว่า  “ส าเนาถูกต้อง”   เช่นกัน  เพราะเป็นส าเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับ
อีกครั้งหนึ่ง 
  4.  ส าเนาหนังสือที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์  ซึ่งต้นฉบับกับส าเนาจะเหมือนกันทุก
ประการซึ่งเรียกว่า “ส าเนาคู่ฉบับ”  ส าเนาชนิดนี้จะต้องมีลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อและ
ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์และผู้ตรวจ  ลงลายมือชื่อหรือลายชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย 
  การรับรองส าเนา  ให้มีค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง” และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ  2  
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องท าส าเนานั้นขึ้น  เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง  พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อ
ตัวบรรจงต าแหน่ง  และวัน  เดือน  ปี  ที่รับรอง  และโดยปกติให้มีค าว่า  “ส าเนา”   ไว้ที่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษเหนือบรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชี



 

 
 

 
ค ำน ำ 

 
  การบริหารงบประมาณ  เป็นกระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัในการปฏิบติังานตามภารกิจของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงไดพ้ิจารณาจดัท าคู่มือการปฏิบติังานตามมาตรฐานกระบวนการบริหารงบประมาณ
ข้ึน  เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าของโรงเรียนสตรีสิริเกศเกิดคุณค่าแก่
ผูรั้บบริการ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  และประสิทธิภาพการท างานของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

  คู่มือการปฏิบติังาน  “กระบวนการบริหารงบประมาณ”  มีสาระส าคญัของความเป็นมาและ
ความส าคญัในการจดัท าคู่มือ  วตัถุประสงค ์ ขอบเขต  กรอบแนวคิด  ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการ  
ค  าจ  ากดัความ  แสดงแผนผงัของกระบวนการ (Work  Flow)  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ
และระบบติดตามประเมินผล  มุ่งหวงัใหเ้กิดมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นฐานในการพฒันากระบวนการน้ี  
เพื่อสนบัสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าหลกัของโรงเรียนสตรีสิริเกศใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

  โรงเรียนสตรีสิริเกศหวงัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารงบประมาณ  และผูท่ี้สนใจ
ไดใ้ชป้ระโยชน์จากคู่มือฉบบัน้ีในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

                                  
    

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

สารบญั 
ค าน า             หนา้ 
ส่วนที ่1  กำรบริหำรงบประมำณ 
  ความเป็นมาและความส าคญัในการจดัท าคู่มือ         2 
  วตัถุประสงค/์ขอบเขตของกระบวนการ/กรอบแนวคิด       3 
  ขั้นตอนการจดัท างบประมาณ           3 
  ขอ้ก าหนดท่ีส าคญั            5 
  ค าจ  ากดัความ             6 
  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ            8 
ส่วนที ่2  แผนผงักระบวนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       11 

 
 
 
 



 

 
 

 
  
 

ส่วนที่ 1 
กำรบริหำรงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัในกำรจัดท ำคู่มือ 



 

 
 

 
 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ไดด้ าเนินงานเก่ียวกบักระบวนการงบประมาณ  โดยเร่ิมจากการขออนุมติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อรัฐบาล  ตามแผนงานที่ต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ, 
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนสตรีสิริเกศ และใชผ้ลผลิตเป็น
หน่วยก ากบัการใชง้บประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549    
ส านกังบประมาณไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ขึ้นบงัคบัใช ้เพือ่บริหารงบประมาณแผน่ดิน 
ซ่ึงมีสาระส าคญัในส่วนที่มีการมอบอ านาจความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายไปที่ส่วนราชการมากขึ้น 
พร้อมทั้งใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือท างานในกระบวนการงบประมาณ ตลอดจนปรับวิธีการในการจดัสรร
งบประมาณให้        ส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้เกิดความรวดเร็ว    เพื่อให้สามารถใชจ่้าย
งบประมาณไดต้ั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ ตามกระบวนการงบประมาณ 4 ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจดัท างบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การอนุมติังบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 กระบวนการงบประมาณ ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนกำรบริหำรงบประมำณเป็นขั้นตอนที่ส าคญัที่สุด ขั้นตอนหน่ึง 
กล่าวคือ ส่วนราชการจะตอ้งก าหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ โดยตอ้งน างบประมาณที่ไดรั้บอนุมติัไปใชจ่้าย 
และการใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ จะตอ้งใชต้ามรายการประมาณการรายจ่ายที่ส่วนราชการไดร้ะบุ
ไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่
ได้รับจากการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ระบุตามแผนปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    
เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผลผลิต ภายใตง้านที่ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัวธีิการจดังบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานทางยทุธศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงไดจ้ดัท าคู่มือปฏิบตัิงาน การ
บริหารงบประมาณ เพือ่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน   ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการน ากระบวนการไปปฏิบตัิเพือ่ใหบ้รรลุ
ตามขอ้ก าหนดที่ส าคญั    โดยแสดงให้เห็นจุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุดของงาน  เพื่อให้ผูป้ฏิบตัิงานไดใ้ช้อา้งอิง   มิให้เกิด
ความผดิพลาดในการท างาน   และสร้างความเขา้ใจก่อให้เกิดความพึงพอใจ   ซ่ึงคู่มือการปฏิบตัิงานประกอบดว้ยแผนผงั
กระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงาน   ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดในการปฏิบติังานทั้งใน เชิงคุณภาพและปริมาณ 
 
 

วตัถุประสงค ์



 

 
 

 การจดัท าเอกสารคู่มือการบริหารงบประมาณฉบบัน้ี   เพื่อช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจให้เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งกับ
การปฏิบตัิหน้าที่จดัการงบประมาณของโรงเรียนสตรีสิริเกศใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
จดัสรรตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และคุม้ค่ามากขึ้น 
 

ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือปฏิบตัิงาน “การบริหารงบประมาณ” ฉบบัน้ี จะครอบคลุมเน้ือหาการจดัท าแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของโรงเรียนสตรีสิริเกศเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ตกลงกับส านักงบประมาณ คือ การใชจ่้ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี ตั้งแต่การจดัท าแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ รวมถึงการบริหาร
งบประมาณเหลือจ่าย และรายงานผลการปฏิบติังานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ    ตลอดจนการแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานของส่วนงานที่เก่ียวขอ้ง 
 

กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดพจิารณาจากความเป็นมาและความส าคญัในการจดัท าคู่มือ เพือ่สนบัสนุนการท างานของโรงเรียน
สตรีสิริเกศให้เกิดประสิทธิภาพ   คุม้ค่า   ในกระบวนการงบประมาณก าหนดไว ้4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจดัท างบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การอนุมติังบประมาณ  
 ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญั 



 

 
 

กระบวนกำร 

ข้อก ำหนดทีส่ ำคญั 

ผลลพัธ์/ตวัช้ีวดั ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 

ควำม
ต้องกำรของ
ผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย 

ข้อก ำหนดด้ำน
กฎหมำย 

ประสิทธิภำพ
ของ

กระบวนกำร 

ควำมคุ้มค่ำ
และกำรลด
ต้นทุน 

การบริหาร
งบประมาณ 

 -  ไดรั้บ
งบประมาณตรง
ตาม
วตัถุประสงค/์
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
 -  ไดรั้บ
งบประมาณ
เพียงพอต่อการ
ใชจ่้าย 

-  ไดรั้บการ
จ่ายเงินท่ี
ครบถว้นและ
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 
 
-  การใช้
งบประมาณ
มีความคุม้ค่า
และเกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

- ระเบียบว่าดว้ย
การบริหาร
งบประมาณ 
พ.ศ.2548  และ
แกไ้ขเพ่ิมเติม
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.
2551 และฉบบั
ท่ี 3 พ.ศ.2552 
-  หลกัเกณฑ์
และวิธีการ
จดัท าแผน/
รายงานการ
ปฏิบติังานและ
ใชจ่้าย
งบประมาณตาม
ระเบียบว่าดว้ย
การบริหาร
งบประมาณ 
พ.ศ.2548 
-  หนงัสือเวียน
เก่ียวกบัการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายของ
จงัหวดั 

-  การใชจ่้าย
เป็นไปตาม
แผนปฏิบติังาน
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 
-  ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ี
รัฐบาลก าหนด
และการรายงาน
ผลการเบิกจ่าย
ถูกตอ้ง 
ครบถว้นและ
ส าเร็จภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

-  ลดความ
ซ ้าซอ้นใน
การ
ปฏิบติังาน 
ส่งผลให้เกิด
ความสะดวก  
รวดเร็วใน
การ
ปฏิบติังาน 
 
 

ผลลพัธ์ :   
1.  มีแผนการปฏิบติังานและ
แผนการใชจ่้ายงบประมาณ 
2. มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด 
3. มีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายตามท่ีก าหนด ถูกตอ้ง
และส าเร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด 
 
ตวัช้ีวดั : 
1.   ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีส าเร็จตาม
แผนปฏิบติังานและแผนการ
ใชจ่้ายงบประมาณ 
2.  ร้อยละผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด 
3.  ร้อยละการรายงานผลการ
เบิกจ่ายท่ีถูกตอ้งและส าเร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

 
ค าจ  ากดัความ 



 

 
 

 แผนกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบตัิงาน  และแสดง
รายละเอียดการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบตัิงานของโรงเรียนสตรีสิริเกศในรอบปีงบประมาณ 
 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หมายถึง  การใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนสตรีสิริเกศเพื่อด าเนินตามแผนการ
ปฏิบตัิงานในรอบปี 
 กำรจัดสรรงบประมำณ  หมายถึง  การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรือพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ใหส่้วนราชการใชจ่้ายหรือก่อหน้ีผกูพนั  ทั้งน้ี  อาจด าเนินการโดยใชก้าร
อนุมติัเงินประจ างวดหรือโดยวธีิการอ่ืนใดตามที่ส านกังบประมาณก าหนด 
 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ระดับชำติ หมายถึง ผลสมัฤทธ์ิที่รัฐบาลตอ้งการจะใหเ้กิดต่อประชาชนและประเทศ 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  หมายถึง เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการตามเอกสาร
ประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่ก  าหนดขึ้น
ใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 
 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียนสตรีสิริเกศ หมายถึง  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนสตรีสิริเกศตามที่
ก  าหนดขึ้นโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันายทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัและเป้าหมายยทุธศาสตร์ระดบัชาติ 

แผนงบประมำณ   หมายถึง  แผนงบประมาณที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  หรือที่ก  าหนดขึ้นใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 

แผนกำรปฏิบัติงำน   หมายถึง  แผนการปฏิบตัิงานของโรงเรียนสตรีสิริเกศในรอบปีงบประมาณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายส าหรับโรงเรียนสตรี

สิริเกศเพือ่ด าเนินงานตามแผนการปฏิบตัิงานในรอบปีงบประมาณ 
 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  หรือที่ก  าหนดขึ้นใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 
 โครงกำร   หมายถึง  โครงการที่ที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  หรือที่ก  าหนดขึ้นใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 
 งบรำยจ่ำย   หมายถึง  กลุ่มวตัถุประสงคข์องรายจ่าย  ที่ก  าหนดให้จ่ายตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 จ าแนกงบรายจ่ายตามหลกัจ าแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดงัน้ี 
 งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่ก  าหนดใหจ่้ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแ้ก่ รายจ่ายในลกัษณะการอบรม 
ศึกษาดูงาน เงินเดือนลูกจา้งชัว่คราว รวมถึงรายจ่ายที่ก  าหนดใหจ่้ายจากงบรายจ่ายอ่ืนในลกัษณะดงักล่าว 

งบด ำเนินงำน  หมายถึง รายจ่ายที่ก  าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่ จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค 



 

 
 

 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก  าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าครุภณัฑ์ ค่าที่ดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง 
 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก  าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากบัของรัฐองคก์ารมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาต าบล องคก์าร
ระหว่างประเทศบิติบุคคล   เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย ์           
เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านกังบประมาณก าหนดใหจ่้ายในงบรายจ่ายน้ี 
 งบรำยจ่ำยอื่น  หมายถึง รายจ่ายที่ ไม่ เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหน่ึง หรือรายจ่ายที่                
ส านกังบประมาณก าหนดใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายน้ี เช่น 

(1) เงินราชการลบั 
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนใหแ้ก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง 
(3) ค่าจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่างๆซ่ึงมิใช่เพือ่การจดัหา หรือปรับปรุงครุภณัฑ์

ที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
(4) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 
(5) ค่าใชจ่้ายส าหรับหน่วยงานองคก์รตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
(6) ค่าใชจ่้ายเพือ่ช าระหน้ีเงินกู ้
(7) ค่าใชจ่้ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวยีน 

 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ไดรั้บจากการจดัสรรงบประมาณของผลผลิต
หรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือ
โครงการเดียวกนัภายใตแ้ผนงานเดียวกนั 
 กำรโอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง การโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่ายจากส่วนราชการที่ไดรั้บจดัสรร
งบประมาณ ไปยงั  โดยส่วนราชการอ่ืนคลอ้งกบัแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 
 
 กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง การเปล่ียนแปลงรายการ และหรือจ านวนเงินของรายการที่ก  าหนด
ไว ้ภายใตง้บรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกนั 
 งบประมำณเหลือจ่ำย  หมายถึง จ  านวนเงินที่เหลือจ่าย จากการที่หน่วยงานได้รับการจดัสรรงบประมาณได้
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีแลว้เสร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนด 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 



 

 
 

 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นผูอ้นุมตัิแผนการปฏิบตัิงานและ
แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ทุกส่วนราชการที่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ / ขา้ราชการ 
ทุกคน รับทราบและถือปฏิบตัิ 
 ส่วนราชการที่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ซ่ึงเป็นหน่วยน าส่งผลผลิต จะตอ้งจดัท าแนวทางการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่ได้รับงบประมาณประจ าปี   เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ถือปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินงานขา้งตน้ 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ก าหนดมาตรการเพื่อถือปฏิบติั ตามปฏิทินการท างานตามไตรมาส ทุกส่วน
ราชการที่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ / ขา้ราชการ ทุกคน รับทราบและถือปฏิบตัิ 

กลุ่มงานการเงินและพสัดุ โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดท าและส่งรายงานการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย  ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามแบบรายงานที่ส านกังบประมาณก าหนด 
 กลุ่มงานการเงิน โรงเรียนสตรีสิริเกศจดัท ารายงานสรุปผลการปฏิบติังานและผลการใชจ่้ายงบประมาณ  รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการของโรงเรียน เสนอ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยฝ่ายอ านวยการ ด้านการเงิน  ส านักงานโรงเรียนสตรีสิริเกศก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณ  งบด าเนินงาน เพือ่การบริหารงานประจ า (ค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 
 กลุ่มงานการเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศ ก ากับ ดูแล การบริหารงบประมาณ งบด าเนินงานรายการกิจกรรมตาม
แผนปฏิบตัิการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส่วนราชการที่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  บริหารงบประมาณที่ไดรั้บอนุมตัิตามแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้ปรับแผนการปฏิบติังานฯ โดยถือตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 

 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศมีอ านาจโอนและเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใตแ้ผนงบประมาณเดียวดัน  เพื่อจดัท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
เอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี   หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือเพื่อ
เพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง  หรือเป้าหมายตามแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการ  แต่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดรายการก่อหน้ีผกูพนัขา้มปีงบประมาณ 
 การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดงักล่าวตามวรรคหน่ึง  ตอ้งไม่เป็นการก าหนดอตัราบุคลากร   
ตั้งใหม่  รายการค่าที่ดิน  หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ไดก้  าหนดไวใ้นแผนการปฏิบติังาน
และแผนการใชจ่้ายงบประมาณ      และในกรณีที่เป็นการโอนเปล่ียนแปลงเพื่อจดัหาครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้างจะตอ้งมี    
วงเงนิต่อหน่วยต ่ากวา่หน่ึงลา้นบาทและต ่ากวา่สิบลา้นบาทตามล าดบั 



 

 
 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศมีอ านาจในการแกไ้ขรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายที่ระบุในเอกสาร
ประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมแลว้แต่กรณี  ไดใ้น
ส่วนที่ไม่กระทบต่อการเพิม่ขึ้นหรือลดลงในสาระส าคญัของรายการดงักล่าว 
 เจา้หน้าที่การเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศ ก ากบั ดูแล เร่งรัดใหมี้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ส่วนท่ี 2 
แผนผงักระบวนการบริหารงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 
 



 

 
 

 
 
 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
            
 
 
 

กระบวนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

เร่ิม 

- ประเภทงบประมาณ,กรอบวงเงินงบประมาณ 
-กฎ  ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
-รายละเอียดครุภณัฑ ์

การจดัท าแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

การจดัสรรงบประมาณ 

การปรับแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณเหลือจ่าย 

การรายงานผลการปฏิบติังานและผลการใชจ่้ายงบประมาณ 

ฐานขอ้มลูระบบ 
GFMIS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

 
 

                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสารปฏิทินการท างานประจ าปี 
-เอกสารแผนการปฏิบตัิงานและ
แผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
-เอกสารแนวทางการด าเนินตาม
กิจกรรมและยทุธศาสตร์ 
-เอกสารการจดัสรรค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร 

ขั้นตอนที ่ 1 : กำรจดัท ำแผนกำรปฏบิัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

แจง้ส่วนราชการฯจดัท าแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบติัการ 

รวบรวมแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

จัดท ำแผนกำรปฏบิัตงิำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

- จดัท ารายละเอียดแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

- จดัท ารายละเอียดการจดัสรรงบประมาณตามกิจกรรมและ ยทุธศาสตร์ 

- จดัท าเอกสารแนวทางการด าเนินตามกิจกรรมและยทุธศาสตร์ 

- จดัท ารายละเอียดเพ่ือจดัสรรค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

- บนัทึกแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณในระบบ 
EVMIS 

เร่ิม 

2 

-ประเภทงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณ 
- กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
-รายละเอียดครุภณัฑ ์

ฐานขอ้มลูระบบ 
EVMIS 

เอกสารหนงัสือสั่งการ 

หนงัสือน าส่งแผนฯและ
แนวทางฯ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

ขั้นตอนที ่2  : กำรจดัสรรงบประมำณ 

กำรจัดสรรงบประมำณ 

ก าหนดเกณฑก์ารบริหาร 

และใชง้บประมาณ 

แจง้การจดัสรรงบประมาณให้
องคก์รทราบ 

แจง้ฝ่ายอ านวยการ(ดา้น
การเงินจดัโอนเงินจดัสรร 

งบประมาณ) แจง้การจดัสรรงบประมาณให้
ทุกหน่วยงานทราบ 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานและหลกัเกณฑก์ารบริหารงบประมาณท่ีก าหนด 

เอกสารรายงาน ผลการปฏิบติังาน 

- ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 

- ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2552 

- ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีกระทรวงการคลงั          
ก  าหนด 

เอกสารการจดัสรร 

งบประมาณ 

ขอ้มลูงบประมาณแต่ละ
โครงการ 

3 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ไม่ใช ้
 

                
ไม่เปล่ียนฯ 

 
 
 
 

              ใช ้       ไม่อนุมติั 

 
 
 
                                                                                                      

        อนุมติั 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3  : กำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

เร่ิม 

แผนฯ ไดรั้บความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ปรับแผนปฏิบติังานและแผน
ค่าใชจ่้าย 

เป้าหมายผลผลิต
เปล่ียนแปลง 

ส่งแผนฯใหส้ านกั
งบประมาณเห็นชอบ 

ผอ. อนุมติั 

ยกเลิกการ
ปรับแผน 

ยกเลิกการ
ปรับแผน 

4 

ขอ้มลูงบประมาณและ
โครงการ 

เอกสารการจดัสรร
งบประมาณ 

ขอ้มลูและเหตุผลการ 

ปรับแผนฯ 

เปล่ียนฯ 

แจง้ฝ่ายอ านวยการ (ดา้นการเงิน)
ทราบ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ไม่ใช ้

 

                                                    ไม่เปล่ียน 

 
 
 

             ใช ้                                                                                                ไม่อนุมติั  

 
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                         อนุมติั 

 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนที ่ 4  :  กำรโอนเปลีย่นแปลงงบประมำณ 

เร่ิม 

โอนหรือเปลีย่นแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำย 

แจง้ฝ่ายการเงิน ด าเนินการ
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ท าการโอน เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

รายจ่ายในระบบ GFMIS 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ขอ้มลูและเหตุผลการ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

เอกสารเปล่ียนแปลงและ
โครงการท่ีเปล่ียนแปลง 

5 

ขั้นตอนที่ 5  : กำรบริหำรงบประมำณเหลอืจ่ำย 

เป้าหมายผลผลิต
เปล่ียนแปลง 

ส่งแผนฯ ท าความตกลงกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผอ .อนุมติั 

ยกเลิกการ
ปรับแผน 

ยกเลิกการ
เปล่ียนแปลง 

ฐานขอ้มลูระบบ 
GFMIS 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

                           ไม่ใช ้

 
 
 
 
 
 

ไม่อนุมติั 

              ใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมติั 

 
 
 

เร่ิม 

กำรบริหำรงบประมำณเหลือจ่ำย 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานและ
แผนการใชจ่้ายงบประมาณแลว้
เสร็จ? มีเงินเหลือจ่ายและตอ้งการ

ใชเ้งินเหลือจ่าย 

รวบรวมไวใ้น
งบกลาง 

ส่วนราชการฯขออนุมติั  

แจง้ฝ่ายอ านวยการดา้นการเงินโอน
จดัสรร 

แจง้การอนุมติัให้หน่วยงาน ท่ีขอให้
เงินเหลือจ่ายทราบ 

น าเสนอความเห็นต่อ ผอ. ผอ. อนุมติั  

ยกเลิกใช้
งบประมาณเหลือ
จ่าย รวมไวใ้นงบ

กลาง -ขอ้มูลผลการการด าเนินงานฯต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
-ขอ้มูลผลการเบิกจ่าย (ฝ่ายฯดา้นการเงิน) 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
เชิงวิชาการเชิงประมาณ 



 

 
 

 
 

 

ส่วนท่ี 3 
ขั้นตอนการปฏิบติั มาตรฐานคุณภาพงาน 

และการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม

ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

  30 วนั 1.กลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯแจง้
ส่วนราชการเจา้ของ
โครงการท่ีไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณจดัท าแผนการ
ปฏิบติังานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามแบบ 
สงป.301และ302  พร้อมแจง้
แนวทางการด าเนินกิจกรรม
ตามยทุธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 

2. กลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯ 
รวบรวมแผนการปฏิบติังาน
ฯ ของส่วนราชการแลว้
รายงานผลการปฏิบติังาน
และการใชจ่้ายงบประมาณ
ประจ าปี เพ่ือเสนอ ผวจ. 
เห็นชอบและน าส่งให้ส านกั
งบประมาณ 

 

 

-   หน่วยด าเนินงานตอ้ง 

ไดรั้บทราบแผนการ
ปฏิบติังาน แผนการใชจ่้าย
งบประมาณ และแนวทาง
การด าเนินกิจกรรมตาม
ยทุธศาสตร์ภายในเดือน
ตุลาคมทุกปีงบประมาณ 

 
 
 
 

-  จดัท าแผนการปฏิบติังาน
และแผนการใชจ่้าย
งบประมาณส่งให้ส านกั
งบประมาณพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนวนั
เร่ิมตน้งบประมาณไม่นอ้ย
กว่า 15 วนั 

-เอกสาร
หนงัสือสั่ง
การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสาร
หนงัสือสั่ง
การ 

 
 
 

 

กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

 
 

รายงานตาม
แบบ สงป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผล
การปฎิบติั 

งานและการ
ใชจ่้าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

หนงัสือน าส่ง
แผนฯ แนวทางฯ
และหลกัเกณฑ์
การจดัสรร
งบประมาณ
ประจ าปีของ
โรงเรียนสตรีสิริ
เกศ 

 
 
 

-แผนปฏิบติังาน
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

 
 
 

 

การจดัท า
แผนการ
ปฏิบติังาน
และแผนการ

ใชจ่้าย
งบประมาณ 



 

 
 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม

ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

   3. กลุ่มงานยทุธศาสตร์น า
แผนการปฏิบติังานฯของส่วน
ราชการบนัทึกในระบบ
งบประมาณ EvMis  ของส านกั
งบประมาณ 

-  ทุกแผนการปฏิบติังานฯ
ของส่วนราชการบนัทึกใน
ระบบถูกตอ้ง ครบถว้น 

 กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

 

  

2  30วนั 1.ก าหนดหลกัเกณฑก์าร
บริหารงบประมาณ และการ
ใชง้บประมาณเหลือจ่าย 

 
 
 
 
 

2.กลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯแจง้
การจดัสรรงบประมาณตาม
แผนการปฏิบติังานและ
แผนการใชจ่้ายงบประมาณ
กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ให้
ส่วนราชการท่ีไดรั้บจดัสรร
งบประมาณทราบ เพ่ือ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ท่ี
ก  าหนด 

-    สามารถจดัสรร 

งบประมาณให้ส่วนราชการ
ด าเนินการไดท้นัทีท่ี
โรงเรียนสตรีสิริเกศไดรั้บ
อนุมติัเงินงวด ทั้งน้ีควร 
ภายในเดือนตุลาคม หรือตน้
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

-  ทุกส่วนราชการท่ีไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณ
ด าเนินการใชจ่้าย
งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบว่าดว้ยการบริหาร
งบประมาณท่ีส านกั
งบประมาณและ
กระทรวงการคลงัก าหนด 

-เอกสารการ
จดัสรร
งบประมาณ 

-กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ
และฝ่าย
อ านวยการ(ดา้น
การเงิน) 
 
 
 

-กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ
และฝ่าย
อ านวยการ(ดา้น
การเงิน) 
 

 หนงัสือสั่งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
และคู่มือปฏิบติั
เก่ียวกบัการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายจงัหวดั 

 

การจดัสรร
งบประมาณ 



 

 
 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อา้งอิง 

   3. ทุกส่วนราชการท่ีไดรั้บ 

งบประมาณด าเนินงามตาม 

แผนปฏิบติังานและ
หลกัเกณฑก์ารบริหาร 

งบประมาณท่ีกรมการพฒันา 
ชุมชนก าหนด โดยถือปฏิบติั 

ตามระเบียบว่าดว้ยการบริ 

หารงบประมาณ  พ.ศ. 2548 

ระเบียบว่าดว้ยการบริหาร 

งบประมาณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2551 ระเบียบว่าดว้ยการ 

บริหารงบประมาณ (ฉบบัท่ี 

3) พ.ศ. 2552 และระเบียบ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามท่ีกระทรวงการคลงั 

ก าหนด 

 
 
 
 

-   ทุกส่วนราชการ 

ด าเนินการใชจ่้าย 

งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบว่าดว้ยการบริหาร 

งบประมาณ ระเบียบการ 

เบิกจ่ายงบประมาณท่ีส านกั 

งบประมาณและกรทรวง 

การคลงัก าหนด 

และปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ 

โรงเรียนสตรีสิริเกศก าหนด 

-  เอกสาร 

กรอบวงเงิน 

การจดัสรร 

งบประมาณ 

ตามหลกั 

เกณฑข์อง 
โรงเรียนสตรี
สิริเกศ 

 

-  เอกสารราย 

งานผลการ 

ปฏิบติังาน 

- ฝ่าย
อ านวยการ
(ดา้นการเงิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการท่ี
ไดรั้บการ
จดัสรร
งบประมาณ 

  

 
 
 
 
 



 

 
 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อา้งอิง 

3  ภายใน 2 

วนัต่อ 1 

คร้ัง 
ระหว่างปี 

งบ 

ประมาณ 

ในกรณีท่ีโรงเรียนสตรีสิริเกศ
มีความจ าเป็นตอ้งการ 

ปรับแผนการใชจ่้าย
งบประมาณ 

นอกเหนือไปจากท่ีไดรั้บ 

อนุมติัจากสภาผูแ้ทนราษฎร 

นั้น ให้ด าเนินการภาย 

หลงัจากท่ีแผนฯ ไดรั้บความ 

เห็นชอบจากส านกั 

งบประมาณแลว้ โดย 

ด าเนินการเป็น 2 กรณี 

กรณีท่ี 1 การปรับแผนท่ีไม่มี 

ผลท าให้เป้าหมายผลผลิต 

หรือโครงการเปล่ียนแปลงไป 

ให้น าเสนอ  ผวจ. ฯ อนุมติั 

กรณีท่ี 2 การปรับแผนท่ีมีผล 

ท าให้เป้าหมายผลผลิตหรือ 

โครงการเปล่ียนแปลงไปตอ้ง 

 
 

  -   เหตุผลส าคญัท่ีมี 

ความจ าเป็นตอ้งปรับ 

แผนการปฏิบติังานและ 

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

ซ่ึงมิอาจหลกัเล่ียงได ้

-  เอกสารการ 

ขอปรับ 

แผนการ 

ปฏิบติังาน 

และแผนการ 

ใชจ่้ายงบ 

ประมาณ 

กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

  

 
 
 
 

การปรับแผนการ 

ปฏิบติังานและ 

แผนการใชจ่้าย 

งบประมาณ 



 

 
 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน คุณภาพงาน ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อา้งอิง 

   จดัส่งแผนดงักล่าวให้ส านกั 

งบประมาณเห็นชอบก่อน 

-  กลุ่มงานยทุธศาสตร์แจง้ผล 

การอนุมติัให้กองคลงัทราบ 
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 15 วนั กรณีเม่ือเกิดความจ าเป็นตอ้ง 
โอนหรือเปล่ียนแปลงรายการ 

งบประมาณรายจ่าย เพ่ือ 

แกไ้ขปัญหาหรือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพ ด าเนินการเป็น 
2 กรณี 

กรณีท่ี 1 การเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจ่ายท่ีไม่มี 

ผลท าให้เป้าหมายผลผลิต 

หรือโครงการเปล่ียนแปลงไป 

ให้น าเสนอ  ผวจ. ฯ อนุมติั 

กรณีท่ี 2 การเปล่ียนแปลง
งบประมาณร่ายจ่ายท่ีมีผล 

ท าให้เป้าหมายผลผลิตหรือ 

โครงการเปล่ียนแปลงไปตอ้ง
ท าความตกลงกบัส านกั
งบประมาณ  โดยมีขั้นตอน  

ท างานดงัน้ี 

 -  เหตุผลส าคญัท่ีมี 

ความจ าเป็นตอ้งปรับ 

แผนการปฏิบติังานและ 

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

ซ่ึงมิอาจหลีกเล่ียงได ้

- เอกสารการ 

โอนเปล่ียน 

แปลงงบ 

ประมาณ 

ประจ าปี 

-  กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

-  ฝ่าย
อ านวยการ
(ดา้นการเงิน) 

  

 

การโอน 

เปล่ียนแปลง 

งบประมาณ 

รายจ่าย 



 

 
 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร อา้งอิง 

   1.  กลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯ
น าเสนอ 

เหตุผลความจ าเป็นให้ 
 ผวจ. ฯ อนุมติั 

2.  แจง้ฝ่ายอ านวยการดา้น
การเงินด าเนินการ 

โอนเปล่ียนแปลงงบ 

ประมาณรายจ่าย 

3.  ฝ่ายอ านวยการดา้นการเงินท า
การโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 

รายจ่ายในระบบ GFMIS 

 

4. ฝ่ายอ านวยการดา้นการเงิน
แจง้ส่วนราชการ 

ด าเนินการรับผดิชอบ 

งบประมาณท่ีมีการโอน 

เปล่ียนแปลงและแจง้กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ 

 
 

 

     

 
 



 

 
 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อา้งอิง 

5  15 วนั กำรบริหำรงบประมำณ 

เหลอืจ่ำย ของโรงเรียนสตรี
สิริเกศ มี 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 6 

ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที ่1 หน่วยงานท่ี 

ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

ด าเนินงานตามแผนการ 

ปฏิบติังาน และแผนการใช ้

จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้ 
แลว้เสร็จบรรลุตาม 

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

ขั้นตอนที ่2 หน่วยงานสรุป 

ผลการด าเนินกิจกรรมท่ี 

ด า เนินการแลว้เสร็จ ตาม 

ขั้นตอนท่ี 1 ทั้งในดา้น 

ประเด็นเน้ือหาการ 

ด าเนินงาน และรายละเอียด 

การใชจ่้ายงบประมาณ 

น าเสนอ  ผวจ. เพ่ือโปรด
ทราบและส าเนาแจง้กลุ่มงาน 

-  เหตุผลส าคญัท่ีมี 

ความจ าเป็นตอ้งใช ้

งบประมาณเหลือจ่าย 

ซ่ึงมิอาจหลีกเล่ียงได ้

 กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

 - หนงัสือแจง้ 

เหตุผลความ 

จ าเป็นฯ 

 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 

การบริหาร 

งบประมาณ 

เหลือจ่าย 



 

 
 

ประเมินผล อา้งอิง 
   ยทุธศาสตร์ด าเนินงานในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนที ่3  กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มลู 

การรายงานผลการ 

ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ี 2  
ว่าด าเนินการแลว้เสร็จจริง 
ตามวตัถุประสงค ์และมีการ 

ใชจ่้ายงบประมาณเต็มตาม
จ านวนท่ีไดรั้บอนุมติัหรือมีเงิน
เหลือจ่าย หากมีเงินเหลือจ่าย   
กลุ่มงานยทุธศาสตร์ตอ้งสรุป
งบประมาณเหลือจ่ายเป็นงบ
บริหารภาพรวมของจงัหวดัฯ 

น าเสนอ ผวจ. เพ่ือทราบ และ 

แจง้ฝ่ายอ านวยการดา้นการเงิน
เพ่ือน าเสนอเหลือจ่ายดงักล่าว
เขา้รวมเป็นงบกลาง ใชใ้นการ
บริหารภาพรวมของจงัหวดัฯ 
ต่อไป 

 
 

     

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 



 

 
 

ประเมินผล อา้งอิง 
   ขั้นตอนที ่4 กรณีหน่วยงาน 

มีความประสงคจ์ดัท า 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจ าเป็นใน 

การขบัเคล่ือนงานตาม 

ยทุธศาสตร์กรมฯ แต่มิไดต้ั้ง 

งบประมาณไว ้ให้เสนอ 

โครงการขอความเห็นชอบ 

และอนุมติัต่อ  ผวจ. (ผา่น 

ความเห็นชอบของ ก.บ.จ.) 
ขั้นตอนที ่5    คณะ ก.บ.จ. 
ตรวจสอบความจ าเป็น 

เหมาะสมให้การขอรับการ 

สนบัสนุนงบประมาณและ 

กรอบวงเงินงบกลางของ 
จงัหวดัฯ เพ่ือ การสนบัสนุน
การด าเนินงานโครงการตาม 

ขั้นตอนท่ี 4 และเสนอ 

ความเห็นต่อ  ผวจ. เพ่ือ 

พิจารณา 
ขั้นตอนที ่6  กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ 

แจง้ผลการพิจารณาการ 

 

     

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน คุณภาพงาน ระบบติดตาม ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 



 

 
 

ประเมินผล อา้งอิง 
    

ขอรับงบประมาณ ด าเนิน 

โครงการตามขั้นตอนท่ี 5 

     

   กำรบริหำรงบประมำณ 

เหลอืจ่ำยของจงัหวดั ม ี

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 3 

ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที ่1 จงัหวดัท่ีไดรั้บ 

การจดัสรรงบประมาณ 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบติั 

การและแผนการใชจ่้าย 

งบประมาณประจ าปี บรรลุ 

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้ 

ขั้นตอนที ่2 จงัหวดัสรุปผล 

การด าเนินงานและผลการใช ้

จ่ายงบประมาณตามขั้นตอน 

ท่ี 1 น า เสนอผูอ้  านวยการ 

จงัหวดัทราบ และรายงานผล 

การปฏิบติังานและการใชจ่้าย 

งบประมาณประจ าปี ตาม 

ระบบสงป. แจง้ให้จงัหวดัฯ 
ทราบ 

 เหตุผลส าคญัท่ีมี 

ความจ าเป็นตอ้งใช ้

งบประมาณเหลือจ่าย 

ซ่ึงมิอาจหลีกเล่ียง 

 กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

 - หนงัสือแจง้ 

เหตุผลความ 

จ าเป็ฯฯ 

 
 



 

 
 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อา้งอิง 

    

ขั้นตอนที ่3 ด าเนินการตาม 

ขั้นตอนท่ี 2 มีงบประมาณ 

เหลือจ่าย และจงัหวดัมีความ 

ประสงคใ์ชจ่้ายงบประมาณ 

เหลือจ่ายดงักล่าว ตอ้งใชจ่้าย 

ให้สนบัสนุนการด าเนินงาน 

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง 

ผลผลิต กิจกรรมเดิมให้เกิด 

ประสิทธิภาพ โดยเสนอขอใช ้

งบประมาณเหลือจ่ายต่อ 

ผูอ้  านวยการจงัหวดั 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ท่ี ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน               คุณภาพ
งาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูรั้บผดิชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร อา้งอิง 

8  20 วนั 1. สรุปรายงานผลการ 

เบิกจ่ายงบประมาณจาก 

ระบบ GFMIS  น าเสนอ 

 ผวจ. และท่ีประชุมเร่งรัดการ
เบิกจ่ายฯ 

2. สรุปรายงาน สงป. 
ประจ าเดือนน าเสนอ ผวจ. 
และแจง้สรุปผลรายงาน สงป. 
ประจ าเดือนให้ส่วนราชการท่ี
ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ 
ทราบ 

3. สรุปรายงาน สงป. ราย 

ไตรมาสน าเสนอผวจ. 
ส่งส านกังบประมาณทุกส้ิน 

ไตรมาส ภายในวนัท่ี 15 ของ 

เดือนถดัไป 
 

 มีผลการเบิกจ่าย 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ี 

รัฐบาลก าหนด 

 
 
 
 

 รายงานผล สงป. 
ไดท้นัตามก าหนดเวลา 

- เอกสารราย 

งาน 

 
 
 
 
 

- เอกสารราย 

งาน 

 
 
 
 

- เอกสารราย 

งาน 

-  ส านกังาน
คลงัจงัหวดัฯ 

 
 
 
 

- กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

 
 
 
 
 

- กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สงป. 301 

สงป. 302 

สงป. 302/1 

สงป. 302./ 
สงป. 302/3 

- รายงานสรุป 

ผลการเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

จากระบบ  
GFMIS 
 

- รายงาน 

สงป. 301, 
302, 302/1, 
302/2, 302/3 

 
 
 
 
  
 

การรายงาน 

ผลการ 

ปฏิบติังาน 

และผลการ 

ใชจ่้าย 



 

 

 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

                                  

                               

                                                   
                                                          
       

                                            

 

                                                     
                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

                    

                                                                               
                      

                                                        

                                  

                                          

                           

                                  

                                                                               

                                

                                        
                                                                        
                                                                                     

                                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                     

                             
                                                                                
                                                                                                         

                                                       



  

                                                                                    
                                                                 

                                                                                 
                    

                

                                    
                                     

                                 

                        

                                                                      
                                                                     
    
                                           

                                  



 

 

 

 

 



 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน
งานพัสดุและสินทรัพย์



คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียนสตรีสิร ิเกศ จัดทำขึ ้นเพื ่อให้ครูที ่ปฏิบัติหน้าท่ี     
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ฝ่ายกลุ่มสาระ/งาน และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัสดุ ให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบท่ีทางราชการกำหนดเนื่องจากงานพัสดุเป็นงานท่ีผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามระเบียบ และเป็นไป
ตามขั ้นตอนการปฏิบัติงานและอีกประการหนึ ่งเพื ่อให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการ             
ได้ดำเนินการไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วอันจะส่งผลให้การทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด  

งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
และสินทรัพย์เล่มนี้คงเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดท้ังเป็นการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้บริการอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

         งานพัสดุและสินทรัพย์ 
           โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
บทท่ี 1              1 
บทท่ี 2              7 
บทท่ี 3             53 
ภาคผนวก            82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายภูมิภัทร  มาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานท่ีปรึกษา 
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
3. นางโสภา  พิเชฐโสภณ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ท่ีปรึกษา 
4. นายอุทัย  จึงสมาน  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
5. นางปราญชลี  สิงหช์ะฎา  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
6. นายสุรชัย  ดอกแก้ว  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
7. นางกนกขวญั  บุญภาค  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
8. นางสาวธิดารัตน์  ชนะงาม เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
9. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
10. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์พิทักษ์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
11. นางสาวศิริพร  มีดี  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
12. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยปัญญา เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
13. นายศักรินทร์  สุทารส  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
14. นางปราญชลี  สิงหช์ะฎา  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
15. นางสาวทองจันทร์  พรมชาติ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
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ïììĊęǰ1 

ÙüćöøĎšìĆęüĕðđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó.ý. 2560 

 
1. ÖãĀöć÷ĒúąøąđïĊ÷ïìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ 

 1.1 óøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó.ý. 2560 (15 Āöüéǰ132 

öćêøć) đøĉęöĔßšïĆÜÙĆïüĆîìĊęǰ23 ÿĉÜĀćÙöǰ2560  

1.2 ÖãÖøąìøüÜêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó.ý. 2560      

1.3 øąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó.ý. 2560 

(10 Āöüéǰ223 ×šĂ)  

1.4 ðøąÖćý 

ǰìĆĚÜîĊĚǰöĊøć÷úąđĂĊ÷éêćöõćÙñîüÖǰÖ-Ù  

 
 

2.  ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąðøąđõì×ĂÜóĆÿéč 

 2.1 ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰĀöć÷ëċÜǰÖćøéĞćđîĉîÖćøđóČęĂĔĀšĕéšöćàċęÜóĆÿéčēé÷ÖćøàČĚĂǰÝšćÜǰđßŠć

ĒúÖđðúĊę÷îǰĀøČĂēé÷îĉêĉÖøøöĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ 

2.2 óĆÿéčǰĒïŠÜđðŨîǰ6 ðøąđõìǰéĆÜîĊĚ 

 (1) ÿĉîÙšćǰĕéšĒÖŠǰüĆÿéčǰÙøčõĆèæŤǰìĊęéĉîǰÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜǰĒúąìøĆó÷ŤÿĉîĂČęîėǰøüöëċÜÜćîïøĉÖćøìĊę

øüöĂ÷ĎŠĔîÿĉîÙšćîĆĚîéšü÷ǰĒêŠöĎúÙŠć×ĂÜÜćîïøĉÖćøêšĂÜĕöŠÿĎÜÖüŠć×ĂÜöĎúÙŠćǰĶÿĉîÙšćķǰîĆĚî 

 (2) ÜćîïøĉÖćøǰĕéšĒÖŠǰÜćîÝšćÜïøĉÖćøǰÜćîÝšćÜđĀöćïøĉÖćøǰÜćîÝšćÜìĞć×ĂÜĒúąÖćøøĆï×î 

 (3) ÜćîÝšćÜÖŠĂÿøšćÜǰĕéšĒÖŠǰÜćîÖŠĂÿøšćÜǰÜćîÖŠĂÿøšćÜÿćíćøèĎðēõÙǰĀøČĂÿĉęÜðúĎÖ ÿøšćÜĂČęîĔé 

ĒúąÖćøàŠĂöĒàöǰêŠĂđêĉöǰðøĆïðøčÜǰøČĚĂëĂîǰĀøČĂÖćøÖøąìĞćĂČęîĔéìĊęöĊúĆÖþèąìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆîÖĆï

ĂćÙćøÿćíćøèĎðēõÙǰĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜîĆĚîǰøüöëċÜÜćîïøĉÖćøìĊęøüöĂ÷ĎŠĔîÿĉîÙšćîĆĚîǰĒêŠöĎúÙŠć×ĂÜÜćî

ïøĉÖćøêšĂÜĕöŠÿĎÜÖüŠćöĎúÙŠćǰĶÜćîÖŠĂÿøšćÜķǰîĆĚî ēé÷ìĊę 

ĂćÙćø  Āöć÷ëċÜ ÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜëćüøìĊęïčÙÙúĂćÝđ×šćĂ÷ĎŠ ĀøČĂĔßšÿĂ÷ĕéš đßŠî ĂćÙćø            

ìĊęìĞćÖćøēøÜó÷ćïćú  ēøÜđøĊ÷î  ÿîćöÖĊāć  ĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜĂ÷ŠćÜĂČęîìĊęöĊúĆÖþèąìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆî  

øüöìĆĚÜÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜĂČęîė àċęÜÿøšćÜ×ċĚîđóČęĂðøąē÷ßîŤĔßšÿĂ÷ÿĞćĀøĆïĂćÙćøîĆĚîė đßŠî đÿćíÜ øĆĚü ìŠĂøąïć÷îĚĞć

ĀĂëĆÜîĚĞć ëîî ðøąðćĕôôŜć  ĀøČĂÿĉęÜĂČęîė àċęÜđðŨîÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜêĆüĂćÙćø  đßŠî đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý  

úĉôêŤ ĀøČĂđÙøČęĂÜđøČĂî 
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ǰÿćíćøèĎðēõÙ  Āöć÷ëċÜ ÜćîĂĆîđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøąðć  ÖćøĕôôŜć ÖćøÿČęĂÿćø Öćø

ēìøÙöîćÙöÖćøøąïć÷îĚĞć  Öćø×îÿŠÜìćÜìŠĂ  ìćÜîĚĞć ìćÜïÖ ìćÜĂćÖćý ĀøČĂìćÜøćÜ  ĀøČĂÖćøĂČęîìĊę

đÖĊę÷ü×šĂÜàċęÜéĞćđîĉîÖćøĔîøąéĆïóČĚîéĉî ĔêšóČĚîéĉî ĀøČĂđĀîČĂóČĚîéĉî 

 (4) ÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćǰĕéšĒÖŠ ÜćîÝšćÜïøĉÖćøÝćÖïčÙÙúíøøöéćĀøČĂîĉêĉïčÙÙúđóČęĂđðŨîñĎšĔĀš

ÙĞćðøċÖþćĀøČĂĒîąîĞćĒÖŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîéšćîüĉýüÖøøö  ÿëćðŦê÷Öøøö  ñĆÜđöČĂÜ  ÖãĀöć÷ǰ

đýøþåýćÿêøŤ ÖćøđÜĉî ÖćøÙúĆÜ ÿĉęÜĒüéúšĂö üĉì÷ćýćÿêøŤ đìÙēîēú÷Ċ ÿćíćøèÿč× ýĉúðüĆçîíøøö      

ÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷ ĀøČĂéšćîĂČęîìĊęĂ÷ĎŠĔîõćøÖĉÝ×ĂÜøĆåĀøČĂ×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

(5) ÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ ĕéšĒÖŠ ÜćîÝšćÜïøĉÖćøÝćÖïčÙÙúíøøöéćĀøČĂîĉêĉ

ïčÙÙúđóČęĂĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

(6) ÖćøéĞćđîĉîÖćøĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ 

 2.3 ÖćøïøĉĀćøóĆÿéč Āöć÷ëċÜ ÖćøđÖĘï ÖćøïĆîìċÖ ÖćøđïĉÖÝŠć÷ Öćø÷Čö ÖćøêøüÝÿĂïÖćø

ïĞćøčÜøĆÖþć ĒúąÖćøÝĞćĀîŠć÷óĆÿéč 

 

3. ÖćøĔßšïĆÜÙĆïđÖĊę÷üÖĆïÜïðøąöćè 

 ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđöČęĂĕéšøĆïÜïðøąöćèÝąêšĂÜéĞćđîĉîÖćøêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ

ĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó.ý. 2560 éĆÜîĊĚ 

3.1 đÜĉîÜïðøąöćèêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷Üïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ǰÖãĀöć÷üŠćéšü÷üĉíĊÖćø

ÜïðøąöćèĀøČĂÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøēĂîÜïðøąöćè  

3.2 đÜĉîàċęÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšøĆïēé÷ĕéšøĆïĂîčâćêÝćÖøĆåöîêøĊǰĔĀšēé÷ĕöŠêšĂÜîĞćÿŠÜÙúĆÜ

êćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷üĉíĊÖćøÜïðøąöćèǰĀøČĂÖãĀöć÷üŠćéšü÷đÜĉîÙÜÙúĆÜ  

3.3 đÜĉîàċęÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšøĆïēé÷ĕöŠêšĂÜîĞćÿŠÜÙúĆÜđðŨîøć÷ĕéšĒñŠîéĉîêćöÖãĀöć÷  

3.4 đÜĉî õćþĊĂćÖø ÙŠćíøøöđîĊ÷ö  ĀøČĂñúðøąē÷ßîŤĂČęîìĊęêÖđðŨîøć÷ĕéš×ĂÜøćßÖćøÿŠüî

ìšĂÜëĉęîêćöÖãĀöć÷ĀøČĂìĊęøćßÖćøÿŠüîìšĂÜëĉęîöĊĂĞćîćÝđøĊ÷ÖđÖĘïêćöÖãĀöć÷  

3.5 đÜĉîÖĎš đÜĉîßŠü÷đĀúČĂ ĒúąđÜĉîĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ 

 

4. ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒúąñĎšöĊĀîšćìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ 

4.1 ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå Āöć÷ëċÜǰøćßÖćøÿŠüîÖúćÜ øćßÖćøÿŠüîõĎöĉõćÙ øćßÖćøÿŠüîìšĂÜëĉęî

øĆåüĉÿćĀÖĉÝêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷üĉíĊÖćøÜïðøąöćè ĂÜÙŤÖćøöĀćßî ĂÜÙŤÖøĂĉÿøą ĂÜÙŤÖøêćöøĆåíøøöîĎâǰ

ĀîŠü÷íčøÖćø×ĂÜýćú öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔîÖĞćÖĆï×ĂÜøĆå  ĀîŠü÷ÜćîÿĆÜÖĆéøĆåÿõćĀøČĂĔîÖĞćÖĆï×ĂÜøĆåÿõćǰ

ĀîŠü÷ÜćîĂĉÿøą×ĂÜøĆå ĒúąĀîŠü÷ÜćîĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ (ìčîĀöčîđüĊ÷îìĊęöĊúĆÖþèąđðŨî

îĉêĉïčÙÙúêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøïøĉĀćøìčîĀöčîđüĊ÷î) 
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4.2ǰĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęǰĀöć÷ëċÜǰñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĀĆüĀîšćÿć÷ÜćîàċęÜðäĉïĆêĉÜćîđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂ

ÝĆéÝšćÜĀøČĂÖćøïøĉĀćøóĆÿéčêćöìĊęÖãĀöć÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøïøĉĀćøÜćîïčÙÙú×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚî

ÖĞćĀîé ĀøČĂñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšđðŨîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęǰ

4.3 đÝšćĀîšćìĊę Āöć÷ëċÜ ñĎšöĊĀîšćìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĀøČĂÖćøïøĉĀćøóĆÿéč  ĀøČĂñĎšìĊęĕéšøĆï

öĂïĀöć÷ÝćÖñĎšöĊĂĞćîćÝĔĀšðäĉïĆêĉĀîšćìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĀøČĂÖćøïøĉĀćøóĆÿéč×ĂÜĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆå 

 

5. ÖćøöĂïĂĞćîćÝǰ 

5.1 ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĀøČĂñĎšöĊĂĞćîćÝÿĆęÜàČĚĂĀøČĂÿĆęÜÝšćÜÝąöĂïĂĞćîćÝđðŨîĀîĆÜÿČĂĔĀšĒÖŠǰǰǰ

ñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔéÖĘĕéšǰàċęÜÿĆÜÖĆéĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđéĊ÷üÖĆîēé÷ÙĞćîċÜëċÜøąéĆïǰêĞćĒĀîŠÜĀîšćìĊęǰĒúąÙüćö

øĆïñĉéßĂï×ĂÜñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĂĞćîćÝđðŨîÿĞćÙĆâ  ĒúąÝąöĂïĂĞćîćÝîĆĚîĔĀšĒÖŠñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîêŠĂĕð

ĕöŠĕéš  

5.2 ÖćøöĂïĂĞćîćÝ×ĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆé ĔĀšñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéîĆĚîéĞćđîĉîÖćøĕéšéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

5.1.1  ÖøèĊöĂïĂĞćîćÝĔĀšĒÖŠøĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéǰñĎšßŠü÷ñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéǰðúĆé

ÝĆÜĀüĆéĀøČĂĀĆüĀîšćÿŠüîøćßÖćøðøąÝĞćÝĆÜĀüĆéǰĔĀšñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆé ĒÝšÜĔĀšñĎšöĂïĂĞćîćÝßĆĚîêšî      

ìøćïéšü÷ 

5.1.2 ÖøèĊöĂïĂĞćîćÝĔĀšĒÖŠïčÙÙúĂČęî  îĂÖÝćÖìĊęÖúŠćüĔî  (5.1.1) ÝąÖøąìĞćĕéšêŠĂđöČęĂ

ĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖñĎšöĂïĂĞćîćÝßĆĚîêšîĒúšü 

 5.3 ÖćøöĂïĂĞćîćÝĒúąÖćøöĂïĂĞćîćÝêŠĂêćöøąđïĊ÷ïĀøČĂÙĞćÿĆęÜ×ĂÜÖøąìøüÜÖúćēĀöĀøČĂ

×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂČęîìĊęøĆåöîêøĊðøąÖćýÖĞćĀîéĔîÖøèĊìĊęöĊÖãĀöć÷ÖĞćĀîéđøČęĂÜÖćøöĂïĂĞćîćÝ

ĒúąÖćøöĂïĂĞćîćÝêŠĂĕüšđðŨîÖćøđÞóćąÖĘĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøîĆĚî 

5.4 đóČęĂÙüćöÙúŠĂÜêĆüĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ  ĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĂïĂĞćîćÝĔîÖćø        

ÿĆęÜÖćøĒúąéĞćđîĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ ĔĀšĒÖŠñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜøĂÜúÜĕðđðŨîúĞćéĆïĔĀšñĎšöĂïĂĞćîćÝÿŠÜÿĞćđîć

ĀúĆÖåćîÖćøöĂïĂĞćîćÝĔĀšÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîìøćïìčÖÙøĆĚÜ 

5.5 ĔîÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđóČęĂðøąē÷ßîŤ×ĂÜõćÙøĆåēé÷øüö  ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔéÝąöĂï

ĂĞćîćÝĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒĀŠÜĂČęîéĞćđîĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒìîÖĘĔĀšÖøąìĞćĕéš  ēé÷ĔĀšñĎšöĂïĂĞćîćÝ      

ÿŠÜÿĞćđîćĀúĆÖåćîÖćøöĂïĂĞćîćÝĔĀšÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîìøćïéšü÷ 
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6. ÙèąÖøøöÖćøÝĆéàČĚĂĀøČĂÝšćÜ ĒúąĂÜÙŤðøąÖĂïÙèąÖøøöÖćø 

 6.1 ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒêŠúąÙøĆĚÜǰĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜÙèą ÖøøöÖćø  

àČĚĂĀøČĂÝšćÜ×ċĚî  đóČęĂðäĉïĆêĉÖćøêćöøąđïĊ÷ïîĊĚ  óøšĂöÖĆïÖĞćĀîéøą÷ąđüúćĔîÖćøóĉÝćøèć×ĂÜ

ÙèąÖøøöÖćø ĒúšüĒêŠÖøèĊ éĆÜîĊĚ 

6.1.1 ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúÖćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ 

 6.1.2 ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúÖćøÿĂïøćÙć 

6.1.3 ÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ 

6.1.4 ÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 

6.1.5 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč 

6.2 ĔĀšÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒêŠúąÙèą  øć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåõć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîé  ëšćöĊđĀêčìĊęìĞćĔĀšÖćøøć÷ÜćîúŠćßšć  ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

óĉÝćøèć×÷ć÷đüúćĔĀšêćöÙüćöÝĞćđðŨî 

6.3 ÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒêŠúąÙèąðøąÖĂïéšü÷  ðøąíćîÖøøöÖćøǰ1 Ùî ĒúąÖøøöÖćøǰǰǰǰǰ

Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 2 Ùî àċęÜĒêŠÜêĆĚÜÝćÖ×šćøćßÖćø  úĎÖÝšćÜðøąÝĞć  óîĆÖÜćîøćßÖćø  óîĆÖÜćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷  

óîĆÖÜćî×ĂÜøĆå  ĀøČĂóîĆÖÜćî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĊęđøĊ÷ÖßČęĂĂ÷ŠćÜĂČęî  ēé÷ĔĀšÙĞćîċÜëċÜúĆÖþèąĀîšćìĊę

ĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜñĎšìĊęĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÿĞćÙĆâ 

6.4 ĔîÖøèĊÝĞćđðŨîĀøČĂđóČęĂðøąē÷ßîŤ×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąĒêŠÜêĆĚÜïčÙÙúĂČęîøŠüöđðŨî

ÖøøöÖćøéšü÷ÖĘĕéšĒêŠÝĞćîüîÖøøöÖćøìĊęđðŨîïčÙÙúĂČęîîĆĚîÝąêšĂÜĕöŠöćÖÖüŠćÝĞćîüîÖøøöÖćøêćö    

üøøÙĀîċęÜ 

6.5 ĔîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜđéĊ÷üÖĆî ĀšćöĒêŠÜêĆĚÜñĎšìĊęđðŨîÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúÖćøðøąÖüéøćÙć 

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  ÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúÖćøÿĂïøćÙć  ĀøČĂÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖđðŨî

ÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč 

6.6 ÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜìčÖÙèą  ÙüøĒêŠÜêĆĚÜñĎšßĞćîćâÖćøĀøČĂñĎšìøÜÙčèüčçĉđÖĊę÷üÖĆïÜćî

àČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîė đ×šćøŠüöđðŨîÖøøöÖćø 

6.7 Öćøðøąßčö×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĒêŠúąÙèą  êšĂÜöĊÖøøöÖćøöćðøąßčöĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÖċęÜĀîċęÜĔĀš

ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøĒêŠúąÙîöĊđÿĊ÷ÜĀîċęÜĔîÖćøúÜöêĉēé÷ðøąíćîÖøøöÖćøêšĂÜĂ÷ĎŠéšü÷   

ìčÖÙøĆĚÜ ĀćÖðøąíćîÖøøöÖćøĕöŠÿćöćøëðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĕéšĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜðøąíćî

ÖøøöÖćøÙîĔĀöŠđðŨîðøąíćîÖøøöÖćøĒìî  

6.8 öêĉ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĔĀšëČĂđÿĊ÷Ü×šćÜöćÖ  ëšćÙąĒîîđÿĊ÷ÜđìŠćÖĆîĔĀšðøąíćîÖøøöÖćø     

ĂĂÖđÿĊ÷Üđóĉęö×ċĚîĂĊÖđÿĊ÷ÜĀîċęÜđðŨîđÿĊ÷ÜßĊĚ×ćé đüšîĒêŠÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔĀšëČĂöêĉđĂÖÞĆîìŤ 
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 6.9 ÖøøöÖćø×ĂÜÙèąĔéĕöŠđĀĘîéšü÷ÖĆïöêĉ×ĂÜÙèąÖøøöÖćø  ĔĀšìĞćïĆîìċÖÙüćöđĀĘîĒ÷šÜĕüš

éšü÷ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćø  ÝąêšĂÜĕöŠđðŨîñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ÖĆïñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂÙĎŠÿĆââćĔîÖćø

àČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜîĆĚî  ìĆĚÜîĊĚ ÖćøöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĔîđøČęĂÜàċęÜìĊęðøąßčöóĉÝćøèć×ĂÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúą

ÖøøöÖćøĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷üĉíĊðäĉïĆêĉøćßÖćøìćÜðÖÙøĂÜĀćÖðøąíćîĀøČĂÖøøöÖćø

ìøćïüŠćêîđðŨîñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ÖĆïñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂÙĎŠÿĆââćĔîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜîĆĚî  ĔĀšðøąíćîĀøČĂ

ÖøøöÖćøñĎšîĆĚîúćĂĂÖÝćÖÖćøđðŨîðøąíćîĀøČĂÖøøöÖćøĔîÙèąÖøøöÖćøìĊęêîĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜîĆĚî  

ĒúąĔĀšøć÷ÜćîĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìøćïđóČęĂÿĆęÜÖćøêćöìĊęđĀĘîÿöÙüøêŠĂĕð 

 

7. ÖćøêøüÝÿĂïñĎšöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî 

 7.1 đóČęĂđðŨîÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšöĊÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĆîĂ÷ŠćÜđðŨîíøøö  ĔĀšñĎšöĊĀîšćìĊęêøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉ

éĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĒêŠúąøć÷üŠćđðŨîñĎšöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîĀøČĂĕöŠ     

ĀćÖðøćÖäüŠćöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđðŨîñĎšöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  ĔĀšñĎšöĊĀîšćìĊęêøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉêĆéøć÷ßČęĂ    

ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĂĂÖÝćÖÖćøđðŨîñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĔîÙøĆĚÜîĆĚî 

7.2 ĔîÖćøêøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĒêŠúąøć÷ ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÖĞćĀîéĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

÷ČęîđĂÖÿćøĒÿéÜÙčèÿöïĆêĉĒ÷ÖöćêŠćÜĀćÖ ēé÷Ă÷ŠćÜîšĂ÷êšĂÜöĊđĂÖÿćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

7.2.1 ĔîÖøèĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđðŨîîĉêĉïčÙÙú 

7.2.1.1 ĀšćÜĀčšîÿŠüîÿćöĆâĀøČĂĀšćÜĀčšîÿŠüîÝĞćÖĆé  ĔĀš÷ČęîÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøÝé

ìąđïĊ÷îîĉêĉïčÙÙú  ïĆâßĊøć÷ßČęĂĀčšîÿŠüîñĎšÝĆéÖćø  ñĎšöĊĂĞćîćÝÙüïÙčö  (ëšćöĊ) óøšĂöìĆĚÜøĆïøĂÜÿĞćđîć

ëĎÖêšĂÜ 

7.2.1.2 ĀîĆÜÿČĂïøĉÙèĀŤÿîíĉ  ïĆâßĊøć÷ßČęĂÖøøöÖćø ñĎšÝĆéÖćø ñĎšöĊĂĞćîćÝÙüïÙčö (ëšćöĊ) 

ĒúąïĆâßĊøć÷ßČęĂñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ (ëšćöĊ) óøšĂöìĆĚÜøĆïøĂÜÿĞćđîćëĎÖêšĂÜ 

 7.2.2 ĔîÖøèĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđðŨîïčÙÙúíøøöéćĀøČĂÙèąïčÙÙúìĊęöĉĔßŠîĉêĉïčÙÙú ĔĀš÷ČęîÿĞćđîć

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî×ĂÜñĎšîĆĚî  ÿĞćđîć×šĂêÖúÜìĊęĒÿéÜëċÜÖćøđ×šćđðŨîĀčšîÿŠüî  (ëšćöĊ) ÿĞćđîćïĆêø

ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî×ĂÜñĎšđðŨîĀčšîÿŠüî óøšĂöìĆĚÜøĆïøĂÜÿĞćđîćëĎÖêšĂÜ 

7.2.3 ĔîÖøèĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđðŨîñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøŠüöÖĆîĔîåćîąđðŨîñĎšøŠüöÙšć  ĔĀš÷ČęîÿĞćđîć

ÿĆââć×ĂÜÖćøđ×šćøŠüöÙšć ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî×ĂÜñĎšøŠüöÙšć  ĒúąĔîÖøèĊìĊęñĎšđ×šćøŠüöÙšćòść÷

ĔéđðŨîïčÙÙúíøøöéćìĊęöĉĕéšëČĂÿĆâßćêĉĕì÷  ÖĘĔĀš÷ČęîÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ  ĀøČĂëšćñĎšøŠüöÙšćòść÷ĔéđðŨî

îĉêĉïčÙÙúĔĀš÷ČęîđĂÖÿćøêćöìĊęøąïčĕüšĔîǰ7.2.1 

7.2.4 đĂÖÿćøĂČęîêćöìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé đßŠî ÿĞćđîćĔïìąđïĊ÷îóćèĉß÷Ť ÿĞćđîćĔï

ìąđïĊ÷îõćþĊöĎúÙŠćđóĉęöÖćø÷ČęîđĂÖÿćøĒÿéÜÙčèÿöïĆêĉ ĔĀš÷ČęîöćóøšĂöÖĆïÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂêćöüĉíĊÖćøìĊę

ÖĞćĀîéĔîøąđïĊ÷ïîĊĚ 
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8. ĀúĆÖÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰ

ǰǰđóČęĂÖŠĂĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéĒÖŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĒúąêšĂÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïĀúĆÖÖćøǰéĆÜîĊĚ  

8.1 ÙčšöÙŠćǰĀöć÷ëċÜǰóĆÿéč êšĂÜöĊÙčèõćóĀøČĂÙčèúĆÖþèąìĊęêĂïÿîĂÜüĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćø

ĔßšÜćîǰøćÙćđĀöćąÿöǰĒúąöĊĒñîÖćøïøĉĀćøóĆÿéčìĊęđĀöćąÿöĒúąßĆéđÝî 

 8.2 ēðøŠÜĔÿǰĀöć÷ëċÜǰêšĂÜÖøąìĞćēé÷đðŗéđñ÷ǰđðŗéēĂÖćÿĔĀšöĊÖćø Ē×ŠÜ×ĆîĂ÷ŠćÜ  đðŨîíøøö 

öĊÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšðøąÖĂïÖćøēé÷đìŠćđìĊ÷öÖĆî öĊøą÷ąđüúćìĊęđĀöćąÿöĒúąđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćø÷Čęî×šĂ đÿîĂǰ

öĊĀúĆÖåćîÖćøéĞćđîĉîÜćîßĆéđÝîǰĒúą öĊÖćø đðŗéđñ÷×šĂöĎúÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ ĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéč ĔîìčÖ

×ĆĚîêĂî 

 8.3 öĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñúǰĀöć÷ëċÜǰêšĂÜöĊÖćøüćÜĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćø

ïøĉĀćøóĆÿéčđðŨîĕðĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ úŠüÜĀîšć  ÖĞćĀîéđüúćìĊęđĀöćąÿöēé÷öĊÖćøðøąđöĉîĒúąđðŗéđñ÷

ñúÿĆöùìíĉĝ×ĂÜÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéč 

 8.4. êøüÝÿĂïĕéš Āöć÷ëċÜǰöĊÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčĂ÷ŠćÜ

đðŨîøąïïđóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøêøüÝÿĂï 

 

9. ÙèąÖøøöÖćø êćöìĊęĒêŠÜêĆĚÜ ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ êćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćø

óĆÿéčõćÙøĆå ó.ý. 2560 ðøąÖĂïéšü÷ 

 9.1 ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰöĊĀîšćìĊęǰÖĞćĀîéđÿîĂ

îē÷ïć÷ǰÖãǰøąđïĊ÷ïǰõć÷ĔêšóøąøćßïĆââĆêĉîĊĚ 

 9.2 ÙèąÖøøöÖćøüĉîĉÝÞĆ÷ðŦâĀćÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåöĊĀîšćìĊęðøĆïðøčÜ

ĒÖšĕ×ðŦâĀćǰêĊÙüćöĒúąüĉîĉÝÞĆ÷ðŦâĀć×šĂĀćøČĂđÖĊę÷üÖĆïÖćøðäĉïĆêĉêćöóøąøćßïĆââĆêĉ 

 9.3 ÙèąÖøøöÖćøøćÙćÖúćÜĒúą×ċĚîìąđïĊ÷îñĎšðøąÖĂïÖćø  öĊĀîšćìĊęǰÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤĒúą

üĉíĊÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜ 

 9.4 ÙèąÖøøöÖćøÙüćöøŠüööČĂðŜĂÜÖĆîÖćøìčÝøĉê  öĊĀîšćìĊęǰÖĞćĀîéĒîüìćÜĒúąüĉíĊéĞćđîĉîÖćø

ÙüćöøŠüööČĂðŜĂÜÖĆîÖćøìčÝøĉêÖĞćĀîéĒïï×šĂêÖúÜÙčèíøøö 

 9.5 ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤĒúąøšĂÜđøĊ÷î  öĊĀîšćìĊęǰóĉÝćøèć×šĂøšĂÜđøĊ÷îĒúąüĉîĉÝÞĆ÷

ĂčìíøèŤ 
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ïììĊęǰ2 

ÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ 

ĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó.ý. 2560  
 

ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰđøĉęöêĆĚÜĒêŠÖćøÝĆéìĞćðøąÖćýĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂàČĚĂǰǰǰ

×ĂÝšćÜǰÝîÖøąìĆęÜÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčǰĒúąÖćøÝĞćĀîŠć÷óĆÿéčǰàċęÜöĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ 

õćóìĊęǰ2-1 ÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéč 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    đøĉęöǰ

ÝĆéìĞćĒúąðøąÖćýĒñîÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ 

ÖćøÝĆéìĞćøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčǰǰǰǰ

ĀøČĂĒïïøĎðøć÷Öćø 

ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜ 

ÖćøìĞćÿĆââć/×šĂêÖúÜ 

ÖćøïøĉĀćøÿĆââćĒúąÖćøêøüÝøĆï

óĆÿéč 

ÖćøïøĉĀćøóĆÿéč 

 đÿøĘÝÿĉĚî 
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1.  ÖćøÝĆéìĞćĒúąðøąÖćýĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ 

       1.1  đöČęĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęÝąĔßšĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ    

ÝćÖĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĀøČĂñĎšöĊĂĞćîćÝĔîÖćøóĉÝćøèćÜïðøąöćèĒúšüǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂñĎšìĊęĕéšøĆï

öĂïĀöć÷ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîîĆĚîÝĆéìĞćĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜðøąÝĞćðŘđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå    

đóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïǰ 

 1.2  ĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜðøąÝĞćðŘĔĀšðøąÖĂïéšü÷øć÷ÖćøĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 1.2.1  ßČęĂēÙøÜÖćøìĊęÝąÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ  

 1.2.2  üÜđÜĉîìĊęÝąÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜēé÷ðøąöćè  

 1.2.3  øą÷ąđüúćìĊęÙćéüŠćÝąÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ  

 1.2.4  øć÷ÖćøĂČęîêćöìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜÖĞćĀîé  

 1.3 đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜðøąÝĞćðŘêćö×šĂǰ1.1 

ĒúšüĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęðøąÖćýđñ÷ĒóøŠĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜǰĒúą×ĂÜ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêćöüĉíĊÖćøìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜÖĞćĀîéǰĒúąĔĀšðŗéðøąÖćýēé÷đðŗéđñ÷  è ÿëćîìĊęðŗé

ðøąÖćý×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚî  ĀćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕöŠĕéšðøąÖćýđñ÷ĒóøŠĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ

ēÙøÜÖćøĔéĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ  ÝąĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ     

ĔîēÙøÜÖćøîĆĚîĕéš đüšîĒêŠĔîÖøèĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰìĊęĕöŠêšĂÜÝĆéìĞćĒñî  

  1.3.1 ÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîĀøČĂđðŨîóĆÿéčìĊęĔßšĔîøćßÖćøúĆï 

 1.3.2 ÖøèĊìĊęöĊüÜđÜĉîĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜĀøČĂöĊÙüćö

ÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšóĆÿéčēé÷ÞčÖđÞĉîĀøČĂđðŨîóĆÿéčìĊęÝą×ć÷ìĂéêúćé 

  1.3.3 ÖøèĊìĊęđðŨîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćìĊęöĊüÜđÜĉîÙŠćÝšćÜêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜĀøČĂìĊęöĊ

ÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîĀøČĂìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜßćêĉ 

  1.3.4 ÖøèĊìĊęđðŨîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîĀøČĂìĊę

đÖĊę÷üÖĆïÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜßćêĉǰ

 1.4  ĀúĆÜÝćÖìĊęĕéšðøąÖćýđñ÷ĒóøŠĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜðøąÝĞćðŘĒúšüĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåøĊï

éĞćđîĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĔĀšđðŨîĕðêćöĒñîĒúą×ĆĚîêĂî  đóČęĂĔĀšóøšĂöìĊęÝąìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĕéš

ìĆîìĊđöČęĂĕéšøĆïĂîčöĆêĉìćÜÖćøđÜĉîĒúšü 

 1.5  ĔîÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜđðúĊę÷îĒðúÜĒñîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜðøąÝĞćðŘĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂñĎšìĊę

ĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîîĆĚîÝĆéìĞćøć÷ÜćîóøšĂöøąïčđĀêčñúìĊę×ĂđðúĊę÷îĒðúÜđÿîĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïǰĒúąđöČęĂĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĒúšüĔĀšéĞćđîĉîÖćøêćö×šĂǰ1.3  
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2. ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜ 

 2.1 ĔîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒêŠúąüĉíĊ  îĂÖÝćÖÖćøàČĚĂìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜ  ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞć

øć÷Üćî×ĂàČĚĂĀøČĂ×ĂÝšćÜđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰđóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂï  ēé÷đÿîĂñŠćîĀĆüĀîšć

đÝšćĀîšćìĊę êćöøć÷ÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 2.1.1 đĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 

 2.1.2 ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčĀøČĂĒïïøĎðøć÷Öćø

ÜćîÖŠĂÿøšćÜìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ ĒúšüĒêŠÖøèĊ 

 2.1.3 øćÙćÖúćÜ×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 

 2.1.4 üÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ ēé÷ĔĀšøąïčüÜđÜĉîÜïðøąöćè ëšćĕöŠöĊüÜđÜĉîéĆÜÖúŠćüĔĀšøąïč

üÜđÜĉîìĊęðøąöćèüŠćÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚî 

 2.1.5 ÖĞćĀîéđüúćìĊęêšĂÜÖćøĔßšóĆÿéčîĆĚîĀøČĂĔĀšÜćîîĆĚîĒúšüđÿøĘÝ 

 2.1.6 üĉíĊìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúąđĀêčñúìĊęêšĂÜàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊîĆĚî 

 2.1.7 ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ 

 2.1.8 ×šĂđÿîĂĂČęîė  đßŠî Öćø×ĂĂîčöĆêĉĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêŠćÜė  ìĊęÝĞćđðŨîĔîÖćøàČĚĂ   

ĀøČĂÝšćÜ ÖćøĂĂÖðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøđßĉâßüî ĒúąĀîĆÜÿČĂđßĉâßüî 

ǰÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÖøèĊÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖđÖĉéđĀêčÖćøèŤìĊęĕöŠĂćÝÙćéĀöć÷ĕéšĀøČĂÖøèĊ

öĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšóĆÿéčîĆĚîēé÷ÞčÖđÞĉî  ĀøČĂÖøèĊÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜìĊęöĊüÜđÜĉîđúĘÖîšĂ÷êćöìĊęÖĞćĀîé      

ĔîÖãÖøąìøüÜ  àċęÜĕöŠĂćÝìĞćøć÷ÜćîêćöðÖêĉĕéš  đÝšćĀîšćìĊęĀøČĂñĎšìĊęøĆïñĉéßĂïĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîîĆĚî    

ÝąìĞćøć÷ÜćîđÞóćąøć÷ÖćøìĊęđĀĘîüŠćÝĞćđðŨîÖĘĕéš 

 2. 2 ĔîÖćøàČĚĂìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜ  ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷ÜćîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ēé÷đÿîĂñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę êćöøć÷ÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 2.2.1 đĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜàČĚĂ 

 2.2.2 øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜìĊęêšĂÜÖćøàČĚĂ  øüöìĆĚÜđîČĚĂìĊęĒúąìšĂÜìĊę          

ìĊęêšĂÜÖćø 

 2.2.3 øćÙćðøąđöĉî×ĂÜìćÜøćßÖćøĔîìšĂÜìĊęîĆĚî 

 2.2.4 øćÙćàČĚĂ×ć÷×ĂÜìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜĔÖúšđÙĊ÷ÜïøĉđüèìĊęÝąàČĚĂÙøĆĚÜĀúĆÜÿčéðøąöćè  

3 øć÷ 

 2.2.5 üÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂ  ēé÷ĔĀšøąïčüÜđÜĉîÜïðøąöćè  ëšćĕöŠöĊüÜđÜĉîéĆÜÖúŠćüĔĀšøąïčüÜđÜĉîìĊę

ðøąöćèüŠćÝąàČĚĂĔîÙøĆĚÜîĆĚî 

2.2.6 üĉíĊìĊęÝąàČĚĂĒúąđĀêčñúìĊęêšĂÜàČĚĂēé÷üĉíĊîĆĚî 

2.2.7 ×šĂđÿîĂĂČęî ė đßŠî Öćø×ĂĂîčöĆêĉĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêŠćÜ ė ìĊęÝĞćđðŨîĔîÖćøàČĚĂ 
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ǰđöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïêćöøć÷ÜćîìĊęđÿîĂĒúšüĔĀšđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćø

êćöüĉíĊàČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîêŠĂĕðĕéš 

 

3. ǰÖćøÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčĀøČĂĒïïøĎð

øć÷ÖćøÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

 3.1  ÖćøÖĞćĀîéÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąìĞćÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ÙĞćîċÜëċÜÙčèõćó  đìÙîĉÙ  ĒúąüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčîĆĚî  ĒúąĀšćööĉĔĀšÖĞćĀîé

ÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčĔĀšĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆï÷ĊęĀšĂĔé÷ĊęĀšĂĀîċęÜ  ĀøČĂ×ĂÜñĎš×ć÷øć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜēé÷đÞóćą  

đüšîĒêŠóĆÿéčìĊęÝąìĞćÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤîĆĚîöĊ÷ĊęĀšĂđéĊ÷üĀøČĂÝąêšĂÜĔßšĂąĕĀúŠ×ĂÜ÷ĊęĀšĂĔé  

ÖĘĔĀšøąïč÷ĊęĀšĂîĆĚîĕéš 

 3.2 ĔîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜìĊęöĉĔßŠÖćøÝšćÜÖŠĂÿøšćÜ  ĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø

×ċĚîöćÙèąĀîċęÜ  ĀøČĂÝąĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂïčÙÙúĔéïčÙÙúĀîċęÜøĆïñĉéßĂïĔîÖćøÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜ

ÜćîĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  øüöìĆĚÜÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤÖćø

óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂéšü÷ 

 3.3  đóČęĂĔĀšÖćøÖĞćĀîéøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜöĊöćêøåćî  

ĒúąđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂìćÜøćßÖćø  ĀćÖóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔéöĊðøąÖćýÖĞćĀîéöćêøåćî

ñúĉêõĆèæŤĂčêÿćĀÖøøöĒúšüĔĀšÖĞćĀîéøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ĀøČĂ

øć÷ÖćøĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜêćööćêøåćîñúĉêõĆèæŤĂčêÿćĀÖøøö  ĀøČĂđóČęĂÙüćöÿąéüÖÝąøąïčđÞóćą

Āöć÷đú×öćêøåćîÖĘĕéšĀøČĂĔîÖøèĊóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔé÷ĆÜĕöŠöĊðøąÖćýÖĞćĀîéöćêøåćî

ñúĉêõĆèæŤĂčêÿćĀÖøøöĒêŠöĊñĎšĕéšøĆïÖćøÝéìąđïĊ÷îñúĉêõĆèæŤĕüšÖĆïÖøąìøüÜĂčêÿćĀÖøøöĒúšü  ĔĀš

ÖĞćĀîéøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĀøČĂøć÷ÖćøĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜĔĀš

ÿĂéÙúšĂÜÖĆïøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćąêćöìĊęøąïčĔîÙĎŠöČĂñĎšàČĚĂĀøČĂĔïĒìøÖÙĎŠöČĂñĎšàČĚĂìĊęÖøąìøüÜ

ĂčêÿćĀÖøøöÝĆéìĞć×ċĚî 

 3.4  ĔîÖćøÝšćÜÖŠĂÿøšćÜ  ĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø×ċĚîöćÙèąĀîċęÜĀøČĂ

ÝąĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂïčÙÙúĔéïčÙÙúĀîċęÜÝĆéìĞćĒïïøĎðøć÷ÖćøÜćîÖŠĂÿøšćÜ  ĀøČĂÝąéĞćđîĉîÖćøÝšćÜêćö

ÙüćöĔîĀöüé 4 ÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜÖĘĕéš 

 3.5 ĂÜÙŤðøąÖĂï  øą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèć  ĒúąÖćøðøąßčö×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĔĀšđðŨîĕðêćöìĊę

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéêćöÙüćöÝĞćđðŨîĒúąđĀöćąÿö 
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4. ÖćøÝĆéìĞćĒúąđðŗéđñ÷øćÙćÖúćÜǰ

 ĀîĆÜÿČĂÿĞćîĆÖÜćîǰð.ð.ß. ìĊęǰðßǰ0001.26/üǰ0025 úÜüĆîìĊęǰ4 ÖĆî÷ć÷îǰ2556 đøČęĂÜǰÖćø
đðŗéđñ÷×šĂöĎúøć÷úąđĂĊ÷éÙŠćĔßšÝŠć÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰøćÙćÖúćÜǰĒúąÖćøÙĞćîüèøćÙćÖúćÜǰ
ÖĞćĀîéüŠćǰĶĔîÖøèĊìĊęĀîŠü÷×ĂÜøĆåĕéšöĊÖćøĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜàċęÜöĊüÜđÜĉîÖćøÝĆéàČĚĂ
ÝĆéÝšćÜđÖĉîÖüŠćĀîċęÜĒÿîïćìǰêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰ11 ÿĉÜĀćÙöǰ2556 ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđðŗéđñ÷×šĂöĎú
øć÷úąđĂĊ÷éÙŠćĔßšÝŠć÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰøćÙćÖúćÜǰĒúąÖćøÙĞćîüèøćÙćÖúćÜêćöĒïïêćøćÜ
ĒÿéÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøĒúąøć÷úąđĂĊ÷éÙŠćĔßšÝŠć÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰøüöǰ7 
ðøąđõì.....ķǰéĆÜîĊĚ 
 4.1 êćøćÜĒÿéÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøĒúąøćÙćÖúćÜĔîÜćîÝšćÜÖŠĂÿøšćÜ 

 4.2 êćøćÜĒÿéÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïĒúąøć÷úąđĂĊ÷é ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝšćÜÙüïÙčöÜćî 

 4.3 êćøćÜĒÿéÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøĒúąøć÷úąđĂĊ÷éÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝšćÜ

ĂĂÖĒïï 

 4.4 êćøćÜĒÿéÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøĒúąøć÷úąđĂĊ÷éÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝšćÜìĊę

ðøċÖþć 

 4.4 êćøćÜĒÿéÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøĒúąøć÷úąđĂĊ÷éÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝšćÜ

ÜćîüĉÝĆ÷ĀøČĂđÜĉîÿîĆïÿîčîĔĀšìčîÖćøüĉÝĆ÷ 

 4.4 êćøćÜĒÿéÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøĒúąøć÷úąđĂĊ÷éÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝšćÜ

óĆçîćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤ 

 4.5 êćøćÜĒÿéÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøĒúąøćÙćÖúćÜǰ(øćÙćĂšćÜĂĉÜ) ĔîÖćø

ÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęöĉĔßŠÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

  

5.ǰüĉíĊÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 

 ÖćøÝĆéàČĚĂĀøČĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčǰĂćÝÖøąìĞćĕéšēé÷üĉíĊ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 5.1 üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð ĕéšĒÖŠ ÖćøìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćø

ìĆęüĕðìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ  ÖøąìĞćĕéš 3 üĉíĊ éĆÜîĊĚ 

  5.1.1ǰüĉíĊêúćéĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  ĕéšĒÖŠǰÖćøÝĆéĀćóĆÿéčìĊęöĊøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąìĊęĕöŠ

àĆïàšĂîǰđðŨîÿĉîÙšćĀøČĂïøĉÖćøìĆęüĕðǰöĊöćêøåćîǰàċęÜÖĞćĀîéĔĀšÿŠüîøćßÖćøÝĆéàČĚĂÿĉîÙšćĀøČĂÜćîÝšćÜìĊę

ÖĞćĀîéĕüšĔîøąïïǰe ı catalog ÖøąìĞćĕéšǰ2 úĆÖþèąǰéĆÜîĊĚ 
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 (1) ÖćøđÿîĂøćÙćēé÷ĔßšĔïđÿîĂøćÙćǰĕéšĒÖŠǰÖćøÝĆéĀćóĆÿéčÙøĆĚÜĀîċęÜǰàċęÜöĊ

øćÙćđÖĉîǰ500,000 ïćìǰǰ

 (2) ÖćøđÿîĂøćÙćēé÷ÖćøðøąöĎúĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰĕéšĒÖŠǰÖćøÝĆéĀćóĆÿéč      

ÙøĆĚÜĀîċęÜǰàċęÜöĊøćÙćđÖĉîǰ5,000,000 ïćì 

 ÖćøÝĆéìĞćđĂÖÿćøüĉíĊǰe ı market éĆÜîĊĚ 

 (1) ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćđĂÖÿćøÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊêúćéĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤêćö

êĆüĂ÷ŠćÜìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ĄǰÖĞćĀîé 

        (2) ÖćøìĞćđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćýđñ÷ĒóøŠǰëšćÝĞćđðŨîêšĂÜöĊ×šĂÙüćö

ĀøČĂøć÷ÖćøĒêÖêŠćÜĕðÝćÖĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ĄǰÖĞćĀîéǰēé÷öĊÿćøąÿĞćÙĆâêćöìĊęÖĞćĀîéĕüš

ĔîĒïïĒúąĕöŠìĞćĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđÿĊ÷đðøĊ÷ïÖĘĔĀšÖøąìĞćĕéšǰđüšîĒêŠĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠć

ÝąöĊðŦâĀćĔîìćÜđÿĊ÷đðøĊ÷ïĀøČĂĕöŠøĆéÖčöóĂǰĔĀšÿŠÜøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ

éĆÜÖúŠćüĕðĔĀšÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčéêøüÝóĉÝćøèćÖŠĂî 

 (3) ÖćøÖĞćĀîéüĆî  đüúćÖćøđÿîĂøćÙćĔîđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćý

đñ÷ĒóøŠêćöüøøÙĀîċęÜ  ĔĀšÖĞćĀîéđðŨîüĆîëĆéÝćÖüĆîÿčéìšć÷×ĂÜøą÷ąđüúćÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúą

đĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷ÖĞćĀîéđðŨîüĆî đüúć ìĞćÖćø đìŠćîĆĚî ĒúąđüúćĔîÖćøđÿîĂøćÙćĔĀšëČĂêćöđüúć

×ĂÜøąïïÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜõćÙøĆåéšü÷ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤđðŨîđÖèæŤ 

  ×ĆĚîêĂî üĉíĊ e ımarket 

 (1)ǰđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜ  ĔïÙĞć×ĂđÿîĂøćÙć  øŠćÜðøąÖćý  

ĒúąøŠćÜđĂÖÿćøÖćøàČĚĂĀøČĂÖćøÝšćÜéšü÷üĉíĊ e ımarket 

 (2)ǰÝĆéóĉöóŤøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜ øŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøĄ đÿîĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

 ÖćøđÿîĂøćÙćüĉíĊ e ımarket 

 (1)ǰđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰëšćđĀĘîßĂïĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćø

đñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  éšü÷üĉíĊ  e ımarket ìćÜđüĘïĕàêŤĀîŠü÷Üćî /ÖøöïĆâßĊÖúćÜ  

ĒúąðŗéðøąÖćýìĊęĀîŠü÷ÜćîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 3 üĆîìĞćÖćøǰëšćĕöŠđĀĘîßĂïǰÿŠÜÖúĆïđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂĒÖšĕ× 

 (2)ǰÖøöïĆâßĊÖúćÜÝĆéÿŠÜðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøĕð÷ĆÜñĎš×ć÷ /ñĎšĔĀšïøĉÖćø /      

ñĎšøĆïÝšćÜìĊęúÜìąđïĊ÷îĔîøąïï  e ıGP ĒúąöĊÿĉîÙšćĀøČĂïøĉÖćøĔîøąïï  e ıcatalog ìĊęöĊÙüćö

ÿĂéÙúšĂÜÖĆïìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé ÝąĕéšøĆï mail ÝćÖøąïï e ıGP 

 (3) ÖĞćĀîéüĆîđÿîĂøćÙćÖĞćĀîéđðŨîüĆîëĆéÝćÖüĆîÿčéìšć÷×ĂÜøą÷ąđüúćÖćø

đñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøđñ÷ĒóøŠìćÜđüĘïĕàêŤ 
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 ÖćøóĉÝćøèćñúÖćøđÿîĂøćÙć 

 (1)ǰÖøèĊöĊñĎšđÿîĂøćÙćĀúć÷øć÷ĔĀšđÿîĂÙüćöđĀĘîĔĀšàČĚĂ /ÝšćÜ ÝćÖøć÷ìĊęđÿîĂ

øćÙćêęĞćÿčé ÖøèĊöĊñĎšđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéđìŠćÖĆîĀúć÷øć÷ ĔĀšóĉÝćøèćñĎšìĊęđÿîĂøćÙćĔîúĞćéĆïĒøÖǰ

 (2) ÖøèĊöĊñĎšđÿîĂøćÙćøć÷đéĊ÷üǰéĆÜîĊĚǰ 

    - óĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć  öĊÙüćöđĀöćąÿöĒúąđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂøćßÖćø     

ĔĀšđÿîĂÙüćöđĀĘîĔĀšøĆïøćÙć  

 - óĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć  ĕöŠöĊÙüćöđĀöćąÿöĒúąĕöŠđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂ

øćßÖćøǰĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđÿîĂÙüćöđĀĘîđóČęĂ÷ÖđúĉÖ ĒúąéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠ  ĀøČĂĔßšüĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊ

đÞóćąđÝćąÝÜ  

 (3) ÖøèĊĕöŠöĊñĎšđÿîĂøćÙć 

 - ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđÿîĂÙüćöđĀĘîđóČęĂ÷ÖđúĉÖ  ĒúąéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠ  ĀøČĂ

ĔßšüĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 

 ÖøèĊøćÙć×ĂÜñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćìĊęđĀĘîÙüøàČĚĂ /ÝšćÜÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜ 

 (1) ĔĀšđøĊ÷ÖñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚîöćêŠĂøĂÜøćÙć  ĀćÖêŠĂøĂÜøćÙćĒúšü  

øćÙćìĊęđÿîĂĔĀöŠĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ĀøČĂÿĎÜÖüŠćĒêŠĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą  10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜĀøČĂêŠĂøĂÜøćÙćĒúšüĕöŠ÷ĂöúéøćÙć  ĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą  10 

×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ ëšćđĀĘîüŠćđðŨîøćÙćìĊęđĀöćąÿö ĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖñĎšđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî 

 (2) ëšćìĞćêćö (1) ĒúšüĕöŠĕéšñú ĔĀšđøĊ÷Öøć÷ìĊęđĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜìčÖøć÷öć

đÿîĂøćÙćĔĀöŠóøšĂöÖĆî  ēé÷ñŠćîĔïđÿîĂøćÙć  ĀćÖøć÷êęĞćÿčéĔîÙøĆĚÜîĆĚîđÿîĂøćÙćĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊę

ÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĀøČĂÿĎÜÖüŠćĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą  10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ëšćđĀĘîüŠćđðŨîøćÙćìĊęđĀöćąÿö  

ĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖñĎšđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî 

 (3) ëšćéĞćđîĉîÖćøêćö (2) ĒúšüĕöŠĕéšñú  ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćî

ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć÷ÖđúĉÖÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚî  

ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćĒúąÙüćöđĀĘîóøšĂöéšü÷đĂÖÿćø

êŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂóĉÝćøèćđĀĘîßĂï 

 (1) ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîßĂï  

 - ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęÿŠÜñúÖćøóĉÝćøèćĔĀšñĎšđÿîĂøćÙćìčÖøć÷ìøćïĒúą

ðøąÖćýñúÖćøóĉÝćøèćĔîđüĘïĕàêŤÖøöïĆâßĊÖúćÜ ĒúąđüĘïĕàêŤĀîŠü÷Üćî 

  (2)ǰĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕöŠđĀĘîßĂïĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęßĊĚĒÝÜ éĆÜîĊĚ 
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                               - đĀĘîßĂïǰĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęÿŠÜñúÖćøóĉÝćøèćĔĀšñĎšđÿîĂøćÙćìčÖ

øć÷ìøćïĒúąðøąÖćýñúÖćøóĉÝćøèćĔîđüĘïĕàêŤÖøöïĆâßĊÖúćÜ ĒúąđüĘïĕàêŤĀîŠü÷Üćîǰ

 - ĕöŠđĀĘîßĂï  ÷ÖđúĉÖĔîÖøèĊìĊęñĎšđÿîĂøćÙćêęĞćÿčé đÿîĂøćÙćñĉéđÜČęĂîĕ×

êćöìĊęÖĞćĀîé ĔĀš÷ÖđúĉÖ 

 (3) ĔîÖøèĊìĊęñĎšđÿîĂøćÙćêęĞćÿčé đÿîĂøćÙćñĉéđÜČęĂîĕ×êćöìĊęÖĞćĀîé ĔĀšëČĂüŠćñĎš

đÿîĂøćÙćǰøć÷éĆÜÖúŠćüĕöŠñŠćîÙčèÿöïĆêĉêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîé  ĔĀšóĉÝćøèćđóČęĂ÷ÖđúĉÖ  ĀøČĂóĉÝćøèć  

ñĎšđÿîĂøćÙćêęĞćĔîúĞćéĆïëĆéĕðđðŨîñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙć 

 

5.1.2 üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  (e-bidding) ĕéšĒÖŠǰÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜ  àċęÜöĊ

üÜđÜĉîđÖĉî  500,000ǰïćì  ĒúąđðŨîÿĉîÙšćĀøČĂÜćîïøĉÖćøìĊęĕöŠĕéšÖĞćĀîéĕüšĔîøąïï×šĂöĎúÿĉîÙšć           

(e ıcatalog) ēé÷ĔĀšéĞćđîĉîÖćøĔîøąïïðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  (Electronic Bidding :           

e ıbidding) êćöüĉíĊÖćøìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜÖĞćĀîé 

 ÖćøÝĆéìĞćđĂÖÿćøÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊ e ıBidding 

 (1) ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøŠćÜđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  êćöêĆüĂ÷ŠćÜ

đĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćàČĚĂĀøČĂÝšćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷Ą ÖĞćĀîé 

 (2) ÖćøìĞćđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ  ëšćÝĞćđðŨîêšĂÜöĊ×šĂÙüćö

ĀøČĂøć÷ÖćøĒêÖêŠćÜĕðÝćÖĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷Ą ÖĞćĀîé ēé÷öĊÿćøąÿĞćÙĆâêćöìĊęÖĞćĀîéĕüš

ĔîĒïïǰĒúąĕöŠìĞćĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđÿĊ÷đðøĊ÷ïÖĘĔĀšÖøąìĞćĕéš  đüšîĒêŠĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠć  

ÝąöĊðŦâĀćĔîìćÜđÿĊ÷đðøĊ÷ïĀøČĂĕöŠøĆéÖčöóĂ  ÖĘĔĀšÿŠÜøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ

éĆÜÖúŠćüĕðĔĀšÿćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčéêøüÝóĉÝćøèćÖŠĂî 

 (3) ÖćøÖĞćĀîéüĆî  đüúćÖćøđÿîĂøćÙćĔîđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćý

đñ÷ĒóøŠ ĔĀšÖĞćĀîéđðŨîüĆîëĆéÝćÖüĆîÿčéìšć÷×ĂÜøą÷ąđüúćÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂ

ÝšćÜēé÷ÖĞćĀîéđðŨîüĆî  đüúć ìĞćÖćø đìŠćîĆĚî ĒúąđüúćĔîÖćøđÿîĂøćÙćĔĀšëČĂêćöđüúć×ĂÜøąïï

ÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜõćÙøĆåéšü÷ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤđðŨîđÖèæŤ 

 (3) ÖćøÝĆéĀćìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîēé÷ÿõćó×ĂÜÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝąêšĂÜÖĞćĀîé

đÜČęĂîĕ×ĕüšĔîđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂîĞćêĆüĂ÷ŠćÜóĆÿéčìĊę

đÿîĂöćĒÿéÜđóČęĂìéúĂÜ  ĀøČĂìéÿĂï ĀøČĂîĞćđÿîĂÜćî  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

îĞćêĆüĂ÷ŠćÜóĆÿéčîĆĚîöćĒÿéÜđóČęĂìéúĂÜ ĀøČĂìéÿĂï ĀøČĂîĞćđÿîĂÜćî êćöüĆî Ēúąđüúć è ÿëćîìĊęìĊę

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé  

 (4) ÖøèĊÖćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤÙøĆĚÜĔéìĊęÖĞćĀîéĔĀšêšĂÜöĊđĂÖÿćø

ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éĔîÿŠüîìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâðøąÖĂïÖćøđÿîĂøćÙć×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊę÷ČęîñŠćîìćÜøąïï  
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ĀćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćđĂÖÿćøĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜÖúŠćüöĊðøĉöćèöćÖĒúąđðŨîĂčðÿøøÙ×ĂÜñĎš÷Čęî

×šĂđÿîĂĔîÖćøîĞćđ×šćøąïïĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂîĞćđĂÖÿćøĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éîĆĚî

óøšĂöÿøčðÝĞćîüîđĂÖÿćøĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜÖúŠćüöćÿŠÜ  è ìĊęìĞćÖćø×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîõć÷ĀúĆÜ  

ēé÷ĔĀšúÜúć÷öČĂßČęĂ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ  óøšĂöðøąìĆïêøćÿĞćÙĆâ×ĂÜîĉêĉïčÙÙú  (ëšćöĊ) ÖĞćÖĆïĔîđĂÖÿćø

ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éîĆĚîéšü÷ 

 (5) ÖćøÖĞćĀîéüĆîĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂîĞćêĆüĂ÷ŠćÜóĆÿéčìĊęđÿîĂöćĒÿéÜđóČęĂìéúĂÜ              

ĀøČĂìéÿĂïĀøČĂîĞćđÿîĂÜćî  ĀøČĂîĞćđĂÖÿćøĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éöćÿŠÜ  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéđðŨî

üĆîĔéüĆîĀîċęÜõć÷Ĕî  5 üĆîìĞćÖćø îĆïëĆéÝćÖüĆîđÿîĂøćÙć  đüšîĒêŠÖćøéĞćđîĉîÖćøìĊęĕöŠĂćÝéĞćđîĉîÖćø

üĆîĔéüĆîĀîċęÜĕéš  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćÖĞćĀîéöćÖÖüŠć  1 üĆîĕéš ĒêŠÝĞćîüîüĆîéĆÜÖúŠćüêšĂÜĕöŠ

đÖĉî 5 üĆîìĞćÖćøǰîĆïëĆéÝćÖüĆîđÿîĂøćÙć  ìĆĚÜîĊĚ ĔĀšøąïčĕüšđðŨîđÜČęĂîĕ×ĔîđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊ

ðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀšßĆéđÝî 

 ÖćøîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĄ đñ÷ĒóøŠĔĀšÿćíćøèßî

đÿîĂĒîą üĉÝćøèŤ ĀøČĂöĊÙüćöđĀĘîđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø ĔĀšÿŠüîøćßÖćøéĞćđîĉîÖćøǰéĆÜîĊĚ 

 (1) ÖćøÝĆéĀćóĆÿéč  öĊøćÙćđÖĉî 500,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî 5,000,000 ïćì    

ĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčúóĉîĉÝ×ĂÜÿŠüîøćßÖćø  ìĊęÝąĔĀšöĊÖćøđñ÷ĒóøŠĔĀšÿćíćøèßîđÿîĂĒîą  üĉÝćøèŤ  ĀøČĂöĊ

ÙüćöđĀĘîđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøĀøČĂĕöŠÖĘĕéš 

 (2) ÖćøÝĆéĀćóĆÿéč  öĊøćÙćđÖĉî  5,000,000 ïćì ĔĀšÿŠüîøćßÖćøîĞćøŠćÜ

ðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤđñ÷ĒóøŠĔĀšÿćíćøèßîđÿîĂĒîą  üĉÝćøèŤ ĀøČĂöĊ

ÙüćöđĀĘîđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøǰ

 (3) ÖćøîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĄ  đñ÷ĒóøŠìćÜđüĘïĕàêŤ

ĀîŠü÷ÜćîĒúąđüĘïĕàêŤÖøöïĆâßĊÖúćÜ ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 3 üĆîìĞćÖćø đóČęĂĔĀšÿćíćøèßî đÿîĂĒîą üĉÝćøèŤ 

 ÖćøðøąÖćýđñ÷ĒóøŠøŠćÜđĂÖÿćøĄ ĔĀšÿćíćøèßîđÿîĂĒîąüĉÝćøèŤ 

 ÖøèĊìĊęöĊñĎšöĊÙüćöÙĉéđĀĘî  ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęøŠüöÖĆïñĎšöĊĀîšćìĊęøĆïñĉéßĂï

ÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  óĉÝćøèćüŠć

ÿöÙüøéĞćđîĉîÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ĀøČĂĕöŠ ēé÷ĔĀšéĞćđîĉîÖćøǰéĆÜîĊĚ 

 (1) ÖøèĊóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć  ÙüøðøĆïðøčÜøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  ĒúąđöČęĂéĞćđîĉîÖćøðøĆïðøčÜĒúšüđÿøĘÝ  ĔĀšĀĆüĀîšć

đÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷ÜćîóøšĂöÙüćöđĀĘîĒúąøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüé

øćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęĒÖšĕ×  đÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂï  đöČęĂĕéšøĆïÙüćö

đĀĘîßĂïĒúšü  ĔĀšîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊę

ðøĆïðøčÜéĆÜÖúŠćüđñ÷ĒóøŠĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜĒúą×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå
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ĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜ đðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć  3 üĆîìĞćÖćø ĒúąĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜñĎšöĊÙüćöÙĉéđĀĘî

ìčÖøć÷ìøćïđðŨîĀîĆÜÿČĂ 

 (2) ÖøèĊóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć  ĕöŠÙüøðøĆïðøčÜøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷ÜćîóøšĂöÙüćöđĀĘîđÿîĂ

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂï  đöČęĂĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĒúšü  ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜ  

ñĎšöĊÙüćöÙĉéđĀĘîìčÖøć÷ìøćïđðŨîĀîĆÜÿČĂ 

 

øą÷ąđüúćÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e ıbidding) 

üÜđÜĉîìĊęÝĆéĀć øą÷ąđüúćĔîÖćøđñ÷ĒóøŠđĂÖÿćøĄ 

(ĔĀšÙĞćîċÜëċÜøą÷ąđüúćĔîÖćøĔĀšǰ

ñĎšðøąÖĂïÖćøđêøĊ÷öÝĆéìćđĂÖÿćø 

đóČęĂ÷Čęî×šĂđÿîĂéšü÷) 

đÖĉî 500,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî 5,000,000 ïćì ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5ǰüĆîìĞćÖćø 

đÖĉî 5,000,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî 10,000,000 ïćì ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 10ǰüĆîìĞćÖćø 

đÖĉî 10,000,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî 50,000,000 ïćì ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12ǰüĆîìĞćÖćø 

đÖĉî 50,000,000 ïćì ×ċĚîĕð ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 20ǰüĆîìĞćÖćø 
 

-ǰĀćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšÖĞćĀîéøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜðøąÖćýĀøČĂđĂÖÿćøàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĀøČĂ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą

×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂĕöŠÙøïëšüîĔîÿŠüîìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâêćöĒïïìĊę

ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé  ĕöŠüŠćìĆĚÜĀöéĀøČĂĒêŠïćÜÿŠüî  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖÖćø

éĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚîĒúšüéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠĔĀšëĎÖêšĂÜêŠĂĕð 

 - đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîđÿîĂøćÙćéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ              

ĔĀšñĎšðøąÖĂïÖćøđ×šćÿĎŠøąïïðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  ĒúąĔĀšđÿîĂøćÙćõć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé     

ēé÷ÿćöćøëđÿîĂøćÙćĕéšđóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üǰđöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîđÿîĂøćÙć  ĀšćööĉĔĀšøŠîĀøČĂđúČęĂîĀøČĂ

đðúĊę÷îĒðúÜÖĞćĀîéüĆîđÿîĂøćÙćĀøČĂøĆïđĂÖÿćøÖćø÷ČęîđÿîĂøćÙćîĂÖđĀîČĂÝćÖÖøèĊìĊęĕéšÖĞćĀîéĕüš 

 ĀîšćìĊęÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúÖćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ 

 (1) ÝĆéóĉöóŤĔïđÿîĂøćÙćĒúąđĂÖÿćøÖćøđÿîĂøćÙć×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷

ñŠćîìćÜøąïïÝĞćîüî 1 ßčé ĔĀšÖøøöÖćøìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïĕüšĔîĔïđÿîĂøćÙćĒúąđĂÖÿćøÖćø

đÿîĂøćÙć×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖĒñŠî 
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(2) êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  ĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîÖćøđÿîĂøćÙć

êŠćÜė ĒúąóĆÿéčêĆüĂ÷ŠćÜ  (ëšćöĊ) ĀøČĂóĉÝćøèćÖćøîĞćđÿîĂÜćî×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷  ĀøČĂđĂÖÿćø

ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éìĊęĒúšüÙĆéđúČĂÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  Ēúą÷ČęîđĂÖÿćøđÿîĂøćÙć

Ùøïëšüî ëĎÖêšĂÜ öĊÙčèÿöïĆêĉĒúą×šĂđÿîĂìćÜéšćîđìÙîĉÙĀøČĂđÿîĂóĆÿéčìĊęöĊøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèą

đÞóćąìĊęÙøïëšüî ëĎÖêšĂÜ êćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĕüš 

 (3) ÙèąÖøøöÖćøĂćÝÿĂïëćö×šĂđìĘÝÝøĉÜđóĉęöđêĉöÝćÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷Ĕé     

ÖĘĕéš ĒêŠÝąĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđðúĊę÷îĒðúÜÿćøąÿĞćÙĆâìĊęđÿîĂĕüšĒúšüöĉĕéš  ĒúąĀćÖÙèąÖøøöÖćøđĀĘîüŠć    

ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšÖĞćĀîé  ĔĀšÙèąÖøøöÖćø

êĆéøć÷ßČęĂ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚîǰĔîÖøèĊìĊęñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéđÿîĂđìÙîĉÙĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷é    

ÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčĕöŠÙøïëšüî ĀøČĂđÿîĂøć÷úąđĂĊ÷éĒêÖêŠćÜĕðÝćÖđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåÖĞćĀîé  ĔîÿŠüîìĊęöĉĔßŠÿćøąÿĞćÙĆâ ĒúąÙüćöĒêÖêŠćÜîĆĚî ĕöŠöĊñúìĞć ĔĀšđÖĉéÖćøĕéšđðøĊ÷ïđÿĊ÷đðøĊ÷ï  

ĀøČĂđðŨîÖćøñĉéóúćéđúĘÖîšĂ÷ĔĀšóĉÝćøèćñŠĂîðøîÖćøêĆéÿĉìíĉĝñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 

 (4) ÙĆéđúČĂÖóĆÿéčĀøČĂÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęëĎÖêšĂÜ  ĒúąóĉÝćøèć

ÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÖĞćĀîéĔîðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙć  ēé÷đøĊ÷ÜúĞćéĆïñĎšìĊę

đÿîĂøćÙćêęĞćÿčéĀøČĂĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜÿčé  ĕöŠđÖĉî 3 øć÷ ĔîÖøèĊìĊęñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšĕöŠ

÷Ăöđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéêćöđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙć  ĔĀš

óĉÝćøèćñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćøć÷ëĆéĕð ĀøČĂñĎšìĊęĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜøć÷ëĆéĕðêćöúĞćéĆï ĒúšüĒêŠÖøèĊ 

 (5) ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć  ĒúąÙüćöđĀĘîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåđóČęĂóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï  ìĆĚÜîĊĚ øć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćéĆÜÖúŠćüĂ÷ŠćÜîšĂ÷ĔĀšðøąÖĂïéšü÷

øć÷ÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

                                 (Ö) øć÷ÖćøóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 

                                (×) øć÷ßČęĂñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ øćÙćìĊęđÿîĂ Ēúą×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷ 

                                (Ù) øć÷ßČęĂñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖüŠćĕöŠđðŨîñĎšöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî 

                                (Ü) ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ óøšĂöđÖèæŤÖćøĔĀšÙąĒîî 

                                (Ý) ñúÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂĒúąÖćøĔĀšÙąĒîî×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎš÷Čęî

×šĂđÿîĂìčÖøć÷óøšĂöđĀêčñúÿîĆïÿîčîĔîÖćøóĉÝćøèć 

                  (6) đöČęĂóĉÝćøèćñúÖćøðøąÖüéøćÙćĒúšü  ðøćÖäüŠćöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Ü     

øć÷đéĊ÷üĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀúć÷øć÷ĒêŠëĎÖêšĂÜêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéĔîđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü  ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂ÷ÖđúĉÖÖćø

ðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤÙøĆĚÜîĆĚî  ĒêŠëšćđĀĘîüŠćöĊđĀêčñúÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðēé÷ĕöŠêšĂÜ
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÷ÖđúĉÖ ĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúĄ  êŠĂøĂÜøćÙćÖĆïñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî  ĒúšüđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂ

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð 

 (7) ÖøèĊĕöŠöĊñĎšđÿîĂøćÙćĀøČĂöĊĒêŠĕöŠëĎÖêšĂÜêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîé  ĔĀš

đÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂ÷ÖđúĉÖĒúąéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠ  ĒêŠĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

óĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊ  ÝąÿĆęÜ ĔĀš

éĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ  ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéš  đüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ÝąéćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęî  ĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøàČĚĂĀøČĂ

ÝšćÜĔĀöŠ 

 ÖøèĊøćÙć×ĂÜñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćìĊęđĀĘîÙüøàČĚĂ /ÝšćÜÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜ (ÖøèĊĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔßšđÖèæŤøćÙćðøąÖĂïđÖèæŤÙčèõćó) 

 (1) ĒÝšÜñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷ìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîñŠćî

øąïïĄ đóČęĂêŠĂøĂÜøćÙćĔĀšêęĞćÿčéđìŠćìĊęÝąìĞćĕéš ĀćÖñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî÷ĂöúéøćÙćĒúą÷ČęîĔïđÿîĂ

øćÙćñŠćîøąïïĄ  Ēúšü øćÙćìĊęđÿîĂĔĀöŠĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ĀøČĂÿĎÜÖüŠćĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠć

îĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą  10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ĀøČĂêŠĂøĂÜøćÙćĒúšüĕöŠ÷Ăöúé  ĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠć

üÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą  10ǰ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ëšćđĀĘîüŠćđðŨîøćÙćìĊęđĀöćąÿö  

ÖĘĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî 

(2)ǰëšćéĞćđîĉîÖćøêćö (1) ĒúšüĕöŠĕéšñú  ĔĀšĒÝšÜñĎšìĊęđÿîĂøćÙćìĊęÙèąÖøøöÖćø

đĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜìčÖøć÷ñŠćîøąïïĄ  đóČęĂöćđÿîĂøćÙćĔĀöŠóøšĂöÖĆîēé÷÷ČęîĔïđÿîĂøćÙćñŠćî

øąïïĄ õć÷ĔîÖĞćĀîéøą÷ąđüúćĂĆîÿöÙüø  ĀćÖøć÷ĔéĕöŠ÷ČęîĔïđÿîĂøćÙćĔĀšëČĂüŠćøć÷îĆĚî÷ČîøćÙć

êćöìĊęđÿîĂĕüšđéĉö  ĀćÖñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéĔîÖćøđÿîĂøćÙćÙøĆĚÜîĊĚđÿîĂøćÙćĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜ ĀøČĂÿĎÜÖüŠćĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćîĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą  10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ëšćđĀĘîüŠćđðŨî

øćÙćìĊęđĀöćąÿö ÖĘĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî 

(3)ǰëšćéĞćđîĉîÖćøêćö  (2) ĒúšüĕöŠĕéšñú  ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔßš

éčúóĉîĉÝüŠćÝą÷ÖđúĉÖÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ĀøČĂ×ĂđÜĉîđóĉęöđêĉö  ĀøČĂúéøć÷Öćø  úéÝĞćîüî ĀøČĂúéđîČĚĂÜćî  

ĀćÖÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćü ìĞćĔĀšúĞćéĆï×ĂÜñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćđðúĊę÷îĒðúÜĕðÝćÖđéĉö ëČĂüŠć

ÖŠĂĔĀšđÖĉéÖćøĕéšđðøĊ÷ïđÿĊ÷đðøĊ÷ïøąĀüŠćÜñĎšđÿîĂøćÙć  ĔĀš÷ÖđúĉÖÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚî ĒêŠĀćÖ

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć  ÖćøéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀöŠ

ĂćÝĕöŠĕéšñúéĊ  ÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ  ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ  ĒúšüĒêŠÖøèĊ ÖĘĕéš 

đüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęî      

ĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔĀöŠ 



19 
 

(4) đöČęĂøćÙć×ĂÜñĎšìĊęĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜÿčé  ÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔĀš

ÙèąÖøøöÖćøĒÝšÜñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷ìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîñŠćîìćÜøąïïđóČęĂ

êŠĂøĂÜøćÙćĔĀšêęĞćÿčéđìŠćìĊęÝąìĞćĕéš ĀćÖ÷ĂöúéøćÙćĒúą÷ČęîĔïđÿîĂøćÙćñŠćîìćÜøąïïĄ  Ēúšü øćÙć

ìĊęđÿîĂĔĀöŠĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ĀøČĂÿĎÜÖüŠćĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćîĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą  10 ×ĂÜ

üÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ĀøČĂêŠĂøĂÜøćÙćĒúšüĕöŠ÷Ăöúé  ĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîĕöŠ

đÖĉîøšĂ÷úą 10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ëšćđĀĘîüŠćđðŨîøćÙćìĊęđĀöćąÿö  ÖĘĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖ    

ñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî  

 (5) ĀćÖéĞćđîĉîÖćøĕöŠĕéšñú  ĔĀšđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔßš

éčúóĉîĉÝüŠćÝą×ĂđÜĉîđóĉęö  ĀøČĂ÷ÖđúĉÖÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚîĒúąéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠ  ĒêŠĀćÖĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć ÖćøéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéš

ñúéĊ ÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ  ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ  ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéš   đüšîĒêŠ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęî  ĔĀšđøĉęö

ÖøąïüîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔĀöŠ 

 (6) đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć  Ēúą    

ñĎšöĊĂĞćîćÝĂîčöĆêĉÿĆęÜàČĚĂÿĆęÜÝšćÜĒúšüĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜñúÖćøóĉÝćøèćñŠćîìćÜÝéĀöć÷

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  (e -mail) êćöĒïïìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜÖĞćĀîéĔĀšñĎšđÿîĂøćÙćìčÖøć÷ìøćï  ĒúąĔĀš

ðøąÖćýñúñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜĒúą×ĂÜĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåêćöüĉíĊÖćøìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜÖĞćĀîé ĒúąĔĀšðŗéðøąÖćýēé÷đðŗéđñ÷  è ÿëćîìĊęðŗéðøąÖćý×ĂÜ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚî 

 

5.1.3 üĉíĊÿĂïøćÙć  ĕéšĒÖŠǰÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜđÖĉî  500,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî  

5,000,000 ïćì  ĔĀšÖøąìĞćĕéšĔîÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚîêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęìĊęöĊ×šĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

ÿĆââćèĂĉîđêĂøŤđîĘêìĞćĔĀšĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøñŠćîøąïïêúćéĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĀøČĂøąïïðøąÖüé

øćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĕéš  ìĆĚÜîĊĚ ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęøąïčđĀêčñúÙüćöÝĞćđðŨîìĊęĕöŠĂćÝéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷

üĉíĊêúćéĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĀøČĂüĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĕüšĔîøć÷Üćî×ĂàČĚĂĀøČĂ×ĂÝšćÜéšü÷ 
 

ÖćøéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊÿĂïøćÙć 

(1) ĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø×ċĚîöćÙèąĀîċęÜ  ĀøČĂ

öĂïĀöć÷đÝšćĀîšćìĊęĀøČĂïčÙÙúĔéïčÙÙúĀîċęÜđóČęĂÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćî  (TOR) ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷é   

ÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéč øüöìĆĚÜÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ 
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 (2) ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊÿĂïøćÙćóøšĂöðøąÖćýǰǰǰǰ

đßĉâßüîêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé  ÖćøÖĞćĀîéüĆîǰđüúćÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂĔîđĂÖÿćøàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćýđßĉâßüîĔĀšÖĞćĀîéđðŨîüĆîëĆéÝćÖüĆîÿčéìšć÷×ĂÜøą÷ąđüúćÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćý

ĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷ÖĞćĀîéđðŨîüĆîđüúćìĞćÖćøđóĊ÷ÜüĆîđéĊ÷üǰĒúąÖćøÖĞćĀîéüĆîǰđüúćÖćøđðŗé

àĂÜ×šĂđÿîĂĔĀšÖĞćĀîéđðŨîüĆîǰđüúćìĞćÖćøîĆïÝćÖ÷Čęî×šĂđÿîĂǰēé÷ ñĎšöĊĀîšćìĊęúÜîćöĔîÖćøìĞćđĂÖÿćø     

ÿĂïøćÙćÙČĂĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

 (3) ĀîŠü÷ÜćîĂćÝîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊÿĂïøćÙć

đñ÷ĒóøŠđóČęĂøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖñĎšðøąÖĂïÖćøÖŠĂîÖĘĕéš  ēé÷đñ÷ĒóøŠĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý

×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ Ēúą×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 3 üĆîìĞćÖćø 

ǰÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĄ  đñ÷ĒóøŠ

đóČęĂøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖñĎšðøąÖĂïÖćø  ĔĀšîĞćÙüćöđøČęĂÜÖćøøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîüĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-bidding) öćĔßšïĆÜÙĆïēé÷Ăîčēúö 

 (4) đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜĒúą

øŠćÜðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷

üĉíĊÿĂïøćÙćĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ ĒúąĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆî

ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 üĆîìĞćÖćø  ēé÷ĔĀšÙĞćîċÜëċÜøą÷ąđüúćĔîÖćøĔĀšñĎšðøąÖĂïÖćøđêøĊ÷öÖćøÝĆéìĞćđĂÖÿćø

đóČęĂ÷Čęî×šĂđÿîĂéšü÷ 

 (5) ÖćøĔĀšĀøČĂÖćø×ć÷đĂÖÿćøÿĂïøćÙćǰ øüöìĆĚÜđĂÖÿćøìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙčèúĆÖþèą 

đÞóćąĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éĔĀšÖøąìĞćĕðóøšĂöÖĆîÖĆïÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÿĂïøćÙćǰđóČęĂĔĀš

ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęðøąÿÜÙŤÝąđ×šć÷ČęîđÿîĂÿćöćøë×ĂøĆïĀøČĂ×ĂàČĚĂđĂÖÿćøÿĂïøćÙćĕéšêĆĚÜĒêŠüĆîđøĉęöêšî

ÝîëċÜüĆîÿčéìšć÷×ĂÜÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ  

 ìĆĚÜîĊĚǰ ĔĀšÖøöïĆâßĊÖúćÜÝĆéÿŠÜðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĄ            

×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĔĀšÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîñŠćîìćÜøąïïĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ 

 (6) ÖøèĊìĊęÝąêšĂÜöĊÖćøßĊĚĒÝÜøć÷úąđĂĊ÷éĀøČĂÖćøßĊĚÿëćîìĊęĔĀšĀîŠü÷Üćî    

×ĂÜøĆåÖĞćĀîéüĆî  đüúć ĒúąÿëćîìĊęĔîÖćøßĊĚĒÝÜøć÷úąđĂĊ÷éĀøČĂÖćøßĊĚĒÝÜÿëćîìĊęĔîđĂÖÿćøÿĂï

øćÙćéšü÷ÖŠĂîüĆîðŗéøĆïàĂÜÿĂïøćÙćĀćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćöĊÙüćöÝĞćđðŨîìĊęÝąêšĂÜÖĞćĀîé

øć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöĀøČĂöĊÖćøßĊĚÿëćîìĊęĂĆîđðŨîÖćøĒÖšĕ×ÙčèúĆÖþèąđÞóćąìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâàċęÜöĊĕéš

ÖĞćĀîéĕüšĔîđĂÖÿćøÿĂïøćÙćêĆĚÜĒêŠêšî  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝĆé ìĞćđðŨîđĂÖÿćøÿĂïøćÙćđóĉęöđêĉö      

ÖćøßĊĚĒÝÜøć÷úąđĂĊ÷éĀøČĂÖćøßĊĚÿëćîìĊę  ĔĀšñĎšìĊęøĆïñĉéßĂïĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîîĆĚîÝĆéìĞćïĆîìċÖÖćøßĊĚĒÝÜ

øć÷úąđĂĊ÷éĀøČĂÖćøßĊĚÿëćîìĊęđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøĕüšđðŨîĀúĆÖåćîìčÖÙøĆĚÜ 
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(7)  ëšćöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøêćö×šĂǰ6 ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćđúČęĂîüĆî  đüúć 

ÖćøøĆïàĂÜ ĒúąÖćøđðŗéàĂÜÿĂïøćÙć  êćöÙüćöÝĞćđðŨîĒÖŠÖøèĊéšü÷  đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆî÷ČęîàĂÜÿĂï

øćÙć ĀšćööĉĔĀšøŠîĀøČĂđúČęĂî ĀøČĂđðúĊę÷îĒðúÜÖĞćĀîéüĆî÷ČęîàĂÜÿĂïøćÙć  

Öćø÷ČęîàĂÜ  

 (1) ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂÝąêšĂÜñîċÖàĂÜÝŠćĀîšćëċÜðøąíćîÙèąÖøøöÖćøĄ 

 (2) ÿŠÜëċÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåēé÷÷ČęîêøÜêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  óøšĂöøĆïøĂÜ

đĂÖÿćøĀúĆÖåćîìĊę÷ČęîöćóøšĂöÖĆïàĂÜĔïđÿîĂøćÙćüŠćđĂÖÿćøéĆÜÖúŠćüëĎÖêšĂÜĒúąđðŨîÙüćöÝøĉÜ       

ìčÖðøąÖćø 

 (3) đÝšćĀîšćìĊęúÜøĆïēé÷ĕöŠđðŗéàĂÜ 

 ÖćøøĆïàĂÜ  

  (1) øąïčüĆîĒúąđüúćìĊęøĆïàĂÜ 

 (2) ĂĂÖĔïøĆïĔĀšĒÖŠñĎš÷ČęîàĂÜ 

 (3) ÿŠÜöĂïàĂÜđÿîĂøćÙćĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė êŠĂÙèąÖøøöÖćø

óĉÝćøèćñúÖćøÿĂïøćÙć ēé÷óúĆî 

ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúÖćøÿĂïøćÙćöĊĀîšćìĊęǰéĆÜîĊĚǰ

 (1) đðŗéàĂÜĔïđÿîĂøćÙć  ĒúąêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė  ÖøøöÖćø   

ìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆï 

 (2) êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî ĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė ĒúąóĆÿéč

êĆüĂ÷ŠćÜ  (ëšćöĊ) ĒúąÙĆéđúČĂÖñĎšìĊę÷Čęî×šĂđÿîĂĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  Ēúą÷ČęîđĂÖÿćøđÿîĂøćÙć

Ùøïëšüî  

 (3) óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖóĆÿéčĀøČĂÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęëĎÖêšĂÜêćö  (2) 

óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÖĞćĀîéĔîðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÿĂïøćÙć ǰĒúą ÝĆé

đøĊ÷ÜúĞćéĆïñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčé ĀøČĂĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜÿčé ĕöŠđÖĉî 3 øć÷ 

 (4) ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšć

đÝšćĀîšćìĊę 

 

5.2 üĉíĊÙĆéđúČĂÖ ĕéšĒÖŠ ÖćøìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđßĉâßüîđÞóćąñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉ

êøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéàċęÜêšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿćöøć÷ĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ      đüšîĒêŠĔî

ÜćîîĆĚîöĊñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęÖĞćĀîéîšĂ÷ÖüŠćÿćöøć÷ 
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ǰÖćøéĞćđîĉîÖćø  

 đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîßĂïøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜĔĀšÙèąÖøøöÖćø

àČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖǰéĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚ 

 (1) ÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊę

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂǰđüšîĒêŠĔîÜćîîĆĚîöĊñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊ

ÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęÖĞćĀîéîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰēé÷ĔĀšÙĞćîċÜëċÜÖćøĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî×ĂÜñĎšìĊęđ×šć÷Čęî

×šĂđÿîĂǰóøšĂöÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ßČęĂñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęÙèąÖøøöÖćøöĊĀîĆÜÿČĂđßĉâßüî 

  (2) Öćø÷ČęîàĂÜ×šĂđÿîĂĒúąÖćøøĆïàĂÜ×šĂđÿîĂǰĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂÝąêšĂÜñîċÖ

àĂÜÝŠćĀîšćëċÜðøąíćîÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖÙøĆĚÜîĆĚîǰĒúąÿŠÜëċÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ñĎšéĞćđîĉîÖćøÙĆéđúČĂÖēé÷÷Čęîēé÷êøÜêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰóøšĂöøĆïøĂÜđĂÖÿćøĀúĆÖåćîìĊę÷ČęîöćóøšĂö

ÖĆïàĂÜĔïđÿîĂøćÙćüŠćđĂÖÿćøéĆÜÖúŠćüëĎÖêšĂÜĒúąđðŨîÙüćöÝøĉÜìčÖðøąÖćø 

  (3) đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîǰđüúćÖćøøĆïàĂÜ×šĂđÿîĂǰĔĀšøĆïàĂÜ×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎš÷Čęî

×šĂđÿîĂđÞóćąøć÷ìĊęÙèąÖøøöÖćøĕéšöĊĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîđìŠćîĆĚîǰóøšĂöÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ßČęĂñĎšöć÷Čęî

×šĂđÿîĂ  đöČęĂóšîÖĞćĀîéđüúćøĆïàĂÜ×šĂđÿîĂǰĀšćöøĆïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰĒúąóĆÿéčêĆüĂ÷ŠćÜêćö

đÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéĔîĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîđóĉęöđêĉöÝćÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰđüšîĒêŠǰÖøèĊÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔéöĊ

øć÷úąđĂĊ÷éìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîēé÷ÿõćó×ĂÜÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜìĊęÝąêšĂÜĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂîĞćêĆüĂ÷ŠćÜóĆÿéčöć

ĒÿéÜđóČęĂìéúĂÜǰĀøČĂìéÿĂïǰĀøČĂîĞćđÿîĂÜćîǰĀøČĂĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂîĞćđĂÖÿćøĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éöćÿŠÜ

õć÷ĀúĆÜÝćÖüĆî÷ČęîàĂÜ×šĂđÿîĂ 

  (4) đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîǰđüúćÖćøđðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćø

đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂĒúąêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷ǰĒúšüĔĀšÖøøöÖćøǰǰǰǰ

ìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïĕüšĔîĔïđÿîĂøćÙćĒúąđĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøđÿîĂøćÙć×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖ

ĒñŠîĒúąĔĀšîĞćÙüćöĔîøąđïĊ÷ï×šĂǰ55 (2) - (4) öćĔßšïĆÜÙĆïÖĆïÖćøéĞćđîĉîÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖñĎšßîą

ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĀøČĂñĎšĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøēé÷ĂîčēúöǰĀćÖðøćÖäüŠćöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

đóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀúć÷øć÷ĒêŠëĎÖêšĂÜêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéĔîĀîĆÜÿČĂđßĉâßüî

đóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöøąđïĊ÷ï×šĂǰ56 ēé÷Ăîčēúö 

  (5) ĔîÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂöĊĒêŠĕöŠëĎÖêšĂÜêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéĔî

ĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂ÷ÖđúĉÖÖćøÙĆéđúČĂÖÙøĆĚÜîĆĚîǰ

ĒúąÝąéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜêćööćêøćǰ56 üøøÙĀîċęÜǰ(2) (Ö) ÖĘĕéšǰëšćðøćÖäüŠćøćÙć

×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ÷ĆÜÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ĔĀšÙèąÖøøöÖćøđøĊ÷ÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚîöćêŠĂøĂÜøćÙćǰēé÷ĔĀšéĞćđîĉîÖćøêćöøąđïĊ÷ï×šĂǰ57 ĀøČĂ

×šĂǰ58 ĒúšüĒêŠÖøèĊǰēé÷Ăîčēúö 
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  (6) ĔîÖøèĊÖćøÝšćÜêćööćêøćǰ56 üøøÙĀîċęÜǰ(1) (ß) ĀćÖĕöŠÿćöćøë

éĞćđîĉîÖćøêćöðÖêĉĕéšǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøĒÝšÜĔĀšñĎšðøąÖĂïÖćø÷ČęîàĂÜ×šĂđÿîĂéšćîđìÙîĉÙđóČęĂ

óĉÝćøèćĔĀšđðŨîĕðêćöÙüćöêšĂÜÖćøÖŠĂîóĉÝćøèćéšćîøćÙćǰĒúšüĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ

×šĂđÿîĂéšćîđìÙîĉÙìĊęéĊìĊęÿčéĒúšüÝĆéúĞćéĆïǰĀúĆÜÝćÖîĆĚîĔĀšđßĉâñĎšìĊę÷Čęî×šĂđÿîĂéšćîđìÙîĉÙìĊęéĊìĊęÿčéöć÷Čęî

×šĂđÿîĂéšćîøćÙćĒúąđÝøÝćêŠĂøĂÜøćÙćìĊęđĀöćąÿöǰĀćÖđÝøÝćĕöŠĕéšñúǰĔĀšđÝøÝćÖĆïñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

éšćîđìÙîĉÙìĊęéĊìĊęÿčéøć÷ëĆéĕðǰĀćÖéĞćđîĉîÖćøĕöŠĕéšñúĔĀšđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć÷ÖđúĉÖÖćøÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚîĒúąÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠēé÷üĉíĊ

đÞóćąđÝćąÝÜêćööćêøćǰ56 üøøÙĀîċęÜǰ(2) (Ö) ÖĘĕéšǰìĆĚÜîĊĚĔĀšîĞćÙüćöĔîøąđïĊ÷ï×šĂǰ42 öćĔßšïĆÜÙĆïÖĆï

ÖćøðøąÖćýñúñĎšßîąÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĀøČĂñĎšĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖēé÷Ăîčēúö 

 

 5.3 üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ ĕéšĒÖŠ ÖćøìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉ

êøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĀøČĂĔĀšđ×šćöćđÝøÝć

êŠĂøĂÜøćÙćǰøüöìĆĚÜÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøēé÷êøÜĔîüÜđÜĉîđúĘÖîšĂ÷êćöìĊęÖĞćĀîéĔî

ÖãÖøąìøüÜ 

   ĔĀšÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćø

ìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęÖĞćĀîéĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ēé÷ĔĀšéĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

                            (1) ÖøèĊĔßšüĉíĊêćööćêøć  56 (2) (Ö) ĔßšìĆĚÜüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĒúąüĉíĊ

ÙĆéđúČĂÖ ĀøČĂüĉíĊÙĆéđúČĂÖĒúšüĒêŠĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖĔĀšÿČïøćÙć

ÝćÖñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊĂćßĊó×ć÷ĀøČĂøĆïÝšćÜîĆĚîēé÷êøÜ ĒúąÝćÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĔîÖćøĔßšüĉíĊðøąÖćýđßĉâ

ßüîìĆęüĕðĀøČĂüĉíĊÙĆéđúČĂÖàċęÜëĎÖ÷ÖđúĉÖĕð  (ëšćöĊ) ìĆĚÜîĊĚ ĀćÖđĀĘîüŠćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ìĊęđĀĘîÿöÙüøàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜđÿîĂøćÙćÿĎÜÖüŠćøćÙćĔîìšĂÜêúćé  ĀøČĂøćÙćìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüø  ĔĀšêŠĂøĂÜøćÙćúÜ

đìŠćìĊęÝąìĞćĕéš 

 (2) ÖøèĊóĆÿéčîĆĚîöĊñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęÙčèÿöïĆêĉēé÷êøÜđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü  ĒúąÖøèĊ

ìĊęđðŨîóĆÿéčìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšēé÷ÞčÖđÞĉîđîČęĂÜÝćÖĂčïĆêĉõĆ÷ĀøČĂõĆ÷íøøößćêĉĀøČĂđÖĉéēøÙêĉéêŠĂ

ĂĆîêøć÷ ĒúąÖćøéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĀøČĂüĉíĊÙĆéđúČĂÖĂćÝÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöúŠćßšć

ĀøČĂđÿĊ÷Āć÷  êćööćêøć 56 (2) (Ù) (Ü) ĔĀšđßĉâñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊĂćßĊó×ć÷ĀøČĂøĆïÝšćÜîĆĚîēé÷êøÜ     

öć÷Čęî×šĂđÿîĂĀćÖđĀĘîüŠćøćÙćìĊęđÿîĂîĆĚî÷ĆÜÿĎÜÖüŠćøćÙćĔîìšĂÜëĉęî  ĀøČĂøćÙćÖúćÜĀøČĂüÜđÜĉî

Üïðøąöćè ĀøČĂøćÙćìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüø ĔĀšêŠĂøĂÜøćÙćúÜđìŠćìĊęÝąìĞćĕéš 

 (3) ÖøèĊÝĞćđðŨîêšĂÜìĞćÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜđóĉęöđêĉöĀøČĂêŠĂđîČęĂÜÝćÖóĆÿéčìĊęĕéš

ÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĕüšÖŠĂîĒúšü  êćööćêøć 56 (2) (Ý) ĔĀšđÝøÝćÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøøć÷đéĉöêćöÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜàċęÜ÷ĆÜĕöŠÿĉĚîÿčéøą÷ąđüúćÿŠÜöĂï  đóČęĂ×ĂĔĀšöĊÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜêćöøć÷úąđĂĊ÷é  ĒúąøćÙćìĊęêęĞć
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ÖüŠćĀøČĂøćÙćđéĉö  ēé÷ÙĞćîċÜëċÜøćÙćêŠĂĀîŠü÷êćöÿĆââćđéĉö  (ëšćöĊ) đóČęĂĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéêŠĂ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

 (4) ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊę×ć÷ìĂéêúćéēé÷ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜ

ðøąđìýĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜêŠćÜðøąđìý êćööćêøć 56(2) (Þ) ĔĀšéĞćđîĉîÖćøēé÷đÝøÝćêÖúÜøćÙć 

 (5) ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊęđðŨîìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜàċęÜÝĞćđðŨîêšĂÜàČĚĂđÞóćąĒĀŠÜüĉíĊ

êćööćêøć 56 (2) (ß) ĔĀšđßĉâđÝšć×ĂÜìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜēé÷êøÜöćđÿîĂøćÙć  ĀćÖđĀĘîüŠćøćÙćìĊę

đÿîĂîĆĚî÷ĆÜÿĎÜÖüŠćøćÙćĔîìšĂÜëĉęî  ĀøČĂøćÙćÖúćÜ  ĀøČĂüÜđÜĉîÜïðøąöćè  ĀøČĂøćÙćìĊęÙèąÖøøöÖćø

đĀĘîÿöÙüø ĔĀšêŠĂøĂÜøćÙćúÜđìŠćìĊęÝąìĞćĕéš 

 - ÖøèĊÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęöĊÖćøñúĉê  ÝĞćĀîŠć÷ ÖŠĂÿøšćÜ ĀøČĂĔĀšïøĉÖćøđðŨî

ÖćøìĆęüĕð ĒúąöĊüÜđÜĉîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ  êćööćêøć 56 (2) (×) ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęđÝøÝćêÖúÜ

øćÙćÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊĂćßĊó×ć÷ĀøČĂøĆïÝšćÜîĆĚîēé÷êøÜ  ĒúšüĔĀšàČĚĂĀøČĂÝšćÜõć÷ĔîüÜđÜĉîìĊęĕéšøĆï

ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  

 - ÿĞćĀøĆïÖøèĊ×šćÜêšîìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüî  ĕöŠĂćÝÙćéĀöć÷ĕéš  Ēúą

éĞćđîĉîÖćøêćöðÖêĉĕéšìĆî  ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂñĎšìĊęøĆïñĉéßĂïĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîîĆĚîéĞćđîĉîÖćøĕðÖŠĂîĒúšü

øĊïøć÷Üćî×ĂÙüćöđĀĘîßĂïêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĒúąđöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćö

đĀĘîßĂïĒúšüĔĀšëČĂüŠćøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćüđðŨîĀúĆÖåćîÖćøêøüÝøĆïēé÷Ăîčēúö 

 

5.4 ÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć  

  ×ĆĚîêĂîÿĞćĀøĆïÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćìčÖüĉíĊĔĀšéĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚ 

 (1) ÖćøÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć  ēé÷ĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåĂćÝĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø×ċĚîöćÙèąĀîċęÜ  ĀøČĂöĂïĀöć÷ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂïčÙÙúĔéïčÙÙúĀîċęÜ      

ÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć  øüöìĆĚÜÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ àċęÜöĊ

ĂÜÙŤðøąÖĂï øą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèć ĒúąÖćøðøąßčöĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé

êćöÙüćöđĀöćąÿö 

 (2) ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜìĊęðøċÖþć  ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜ       

ìĊęðøċÖþćđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ēé÷đÿîĂñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

 (3) ÖćøĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø Ąǰ ĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜ

ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć×ċĚî  đóČęĂðäĉïĆêĉÖćøêćöøąđïĊ÷ïîĊĚ  óøšĂöÖĆïÖĞćĀîéøą÷ąđüúć

ĔîÖćøóĉÝćøèć×ĂÜÙèąÖøøöÖćø 
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ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć  öĊǰ4 ÙèąǰĕéšĒÖŠ 

(1)ǰÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð 

(2)ǰÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ 

(3)ǰÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 

(4)ǰÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 

 

ÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ìĞćĕéšǰ3 üĉíĊ éĆÜîĊĚ 

                       5.4.1 üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð  ĔßšÖĆïÜćîìĊęĕöŠàĆïàšĂî  ÜćîìĊęöĊúĆÖþèąđðŨîÜćî

ðøąÝĞć×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĀøČĂÜćîìĊęöĊöćêøåćîêćöĀúĆÖüĉßćßĊó  ĒúąöĊìĊęðøċÖþćàċęÜìĞćÜćîîĆĚîĕéš

đðŨîÖćøìĆęüĕð  ēé÷ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåðøąÖćýđßĉâßüîìĊęðøċÖþćìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊę

ÖĞćĀîéĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂÖĞćĀîé 

øć÷Üćî×ĂÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰöĊøć÷Öćø éĆÜîĊĚ 

 (1). đĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜÝšćÜìĊęðøċÖþć  

(2) ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć  

(3) ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜìĊęðøċÖþćìĊęÝąÝšćÜ  

(4) øćÙćÖúćÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 

(5). üÜđÜĉîìĊęÝąÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷ĔĀšøąïčüÜđÜĉîÜïðøąöćèëšćĕöŠöĊüÜđÜĉî

éĆÜÖúŠćü ĔĀšøąïčüÜđÜĉîìĊęðøąöćèüŠćÝąÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚî 

(6) ÖĞćĀîéđüúćĒúšüđÿøĘÝ×ĂÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć  

(7) üĉíĊÝšćÜìĊęðøċÖþć ĒúąđĀêčñúìĊęêšĂÜÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊîĆĚî 

(8) ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ (ëšćöĊ) 

(9) ×šĂđÿîĂĂČęîė (đßŠî ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø) 

đÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷ÜćîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî   

×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøć÷ÜćîìĊęđÿîĂĒúšü ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøÝšćÜêćöüĉíĊîĆĚîêŠĂĕðĕéš 

×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèćĒúąêĆéÿĉîǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćĄ 

éĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ 

(1) đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂéšćîøćÙć×ĂÜìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ìĊęëĎÖêšĂÜ  Ēúą

óĉÝćøèćđúČĂÖøć÷ìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčé ĒúąÝĆéúĞćéĆï 

(2)ǰÖøèĊìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšàċęÜđÿîĂøćÙćêęĞćÿčé  ĕöŠđ×šćìĞć

ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéêćöđĂÖÿćøÝšćÜìĊęðøċÖþć  ĔĀšÙèąÖøøöÖćø

óĉÝćøèćñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéøć÷ëĆéĕð 
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(3)ǰÖøèĊìĊęöĊìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéđìŠćÖĆîĀúć÷øć÷  ĔĀšđøĊ÷Ö

ìĊęðøċÖþćéĆÜÖúŠćüöćđÿîĂøćÙćĔĀöŠéšü÷üĉíĊÖćø÷ČęîàĂÜ×šĂđÿîĂéšćîøćÙć  ĒúąóĉÝćøèćđúČĂÖøć÷ìĊę

đÿîĂøćÙćêęĞćÿčé 

(4)ǰÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć  ĒúąÙüćöđĀĘîóøšĂöéšü÷đĂÖÿćøìĊęĕéšøĆïĕüš

ìĆĚÜĀöéêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï  ēé÷øć÷Üćî

ñúÖćøóĉÝćøèćéĆÜÖúŠćüĂ÷ŠćÜîšĂ÷ĔĀšðøąÖĂïéšü÷ 

  - øć÷úąđĂĊ÷éÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 

  - øć÷ßČęĂìĊęðøċÖþć üÜđÜĉîìĊęđÿîĂ Ēúą×šĂđÿîĂ×ĂÜìĊęðøċÖþćìčÖøć÷ 

- øć÷ßČęĂìĊęðøċÖþćìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖüŠćĕöŠđðŨîñĎšöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  

  - ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ óøšĂöđÖèæŤÖćøĔĀšÙąĒîî 

- ñúÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂĒúąÖćøĔĀšÙąĒîî×šĂđÿîĂ×ĂÜìĊę

ðøċÖþćìčÖøć÷ óøšĂöđĀêčñúÿîĆïÿîčîĔîÖćøóĉÝćøèć 

ÖøèĊöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü ĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀúć÷øć÷ ĒêŠñŠćî

ÖćøÙĆéđúČĂÖđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖ 

- ĀćÖÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćöĊđĀêčñúÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćø

êŠĂĕðēé÷ĕöŠêšĂÜ÷ÖđúĉÖ ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêŠĂøĂÜÖĆïìĊęðøċÖþćøć÷îĆĚî ĒúšüđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð 
ÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖ 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć

÷ÖđúĉÖ 

- ĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüî

ìĆęüĕðĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊ  ÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖêćööćêøć  70 (2) (Ö) ĀøČĂüĉíĊ

đÞóćąđÝćąÝÜêćö  70 (3) (Ö) ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéš  đüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ

ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęî  ĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøÝšćÜĔĀöŠēé÷ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜêćö

øąđïĊ÷ïĄ 

ÖøèĊìĊęðøċÖþćøć÷ìĊęÿöÙüøÝšćÜđÿîĂøćÙćÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąÝšćÜ 

- ĒÝšÜìĊęðøċÖþćøć÷ìĊęđĀĘîÿöÙüøÝšćÜîĆĚîđóČęĂêŠĂøĂÜøćÙć 

- đøĊ÷ÖìĊęðøċÖþćìĊęñŠćîđÖèæŤéšćîÙčèõćóìčÖøć÷öćêŠĂøĂÜøćÙćĔĀöŠ

óøšĂöÖĆî 
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- đÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  đóČęĂ÷ÖđúĉÖ /éĞćđîĉîÖćøÝšćÜ

éšü÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĔĀöŠ/éĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ/üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéš 

 

 5.4.2 üĉíĊÙĆéđúČĂÖ ĔßšÖĆïÖøèĊìĊęĔßšüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĒúšüĕöŠñúéĊ  ĀøČĂđðŨî

ÖøèĊìĊęđðŨîÜćîàĆïàšĂî  ĀøČĂàĆïàšĂîöćÖĀøČĂÖøèĊđðŨîÜćîÝšćÜìĊęöĊìĊęðøċÖþćÝĞćîüîÝĞćÖĆé            ĔĀš

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđßĉâßüîđÞóćąìĊęðøċÖþćìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéàċęÜêšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć  3 

øć÷ĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ đüšîĒêŠĔîÜćîìĊęöĊìĊęðøċÖþćîšĂ÷ÖüŠć 3 øć÷ 

 

×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉĔîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ 

(1) ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

- ìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷đÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷ÜćîđÿîĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

- ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ  

- ĔĀšđÝšćĀîšćìĊę×Ăøć÷ßČęĂìĊęðøċÖþćĔîÿć×ćÜćîìĊęÝąÝšćÜÝćÖýĎî÷Ť×šĂöĎú       

ìĊęðøċÖþć ÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĒúšüöĂïĔĀšÙèąÖøøöÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćĄ đóČęĂéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð 

(2) ×ĆĚîêĂîÖćøđßĉâßüîĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćĄ

éĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ 

- ÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîìĊęðøċÖþćêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷

ÖĞćĀîé 

- ĔĀšđßĉâßüîìĊęðøċÖþćìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęÖĞćĀîéĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ    

êŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 3 øć÷ đüšîĒêŠ öĊìĊęðøċÖþćéĆÜÖúŠćüîšĂ÷ÖüŠć 3 øć÷ ēé÷ĔĀšÙĞćîċÜëċÜ  

ÖćøĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî×ĂÜñĎšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂéšü÷ 

- đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆî  đüúćĔîÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĔĀšøĆïàĂÜ×šĂđÿîĂ×ĂÜ        

ìĊęðøċÖþćóøšĂöÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ßČęĂìĊęðøċÖþćñĎšöć÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĒúąĀćÖóšîÖĞćĀîéđüúćéĆÜÖúŠćüĒúšü     

ĀšćöøĆïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė đóĉęöđêĉö 

(3) ×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèćĒúąêĆéÿĉî  ĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜ       

ìĊęðøċÖþćĄ éĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ 

- đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂ  ĒúąêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė  ×ĂÜìĊęðøċÖþć  

ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷ ĒúšüĔĀšÖøøöÖćøìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïĕüšìčÖĒñŠî 

- êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  ĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė  ×ĂÜ  

ìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĒúšüÙĆéđúČĂÖìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  Ēúą÷ČęîđĂÖÿćø
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Ùøïëšüî ëĎÖêšĂÜ öĊÙčèÿöïĆêĉĒúą×šĂđÿîĂéšćîÙčèõćóìĊęÙøïëšüî  ëĎÖêšĂÜ êćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĕüšĔîđĂÖÿćøÝšćÜìĊęðøċÖþć  

- ĔîÖøąïüîÖćøóĉÝćøèć  ĂćÝÿĂïëćö×šĂđìĘÝÝøĉÜđóĉęöđêĉöÝćÖìĊę

ðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéÖĘĕéš  ĒêŠÝąĔĀšìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéđðúĊę÷îĒðúÜÿćøąÿĞćÙĆâìĊę     

đÿîĂĕüšĒúšüöĉĕéš  

    - ìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüîêćöđÜČęĂîĕ×         

ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĕéšÖĞćĀîéĕüš ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêĆéøć÷ßČęĂ×ĂÜìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 

- ÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂìĊęëĎÖêšĂÜ ÝĆéúĞćéĆïÙąĒîîĒúąóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ éĆÜîĊĚ 

(Ö) ÖøèĊÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćìĊęđðŨîĕðêćööćêøåćî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåĀøČĂÜćîìĊęàĆïàšĂîĔĀšÙĆéđúČĂÖÝćÖøć÷ìĊęĕéš ÙąĒîîøüöéšćîÙčèõćóĒúąéšćîøćÙćöćÖìĊęÿčé 

(×) ÖøèĊÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćìĊęöĊÙüćöàĆïàšĂîöćÖ ĔĀšÙĆéđúČĂÖøć÷ìĊęĕéšǰ

ÙąĒîîéšćîÙčèõćóöćÖìĊęÿčé 

- ÖøèĊøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšĕöŠđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé ĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕéšÙąĒîîöćÖìĊęÿčéêćö  (Ö) ĀøČĂ 

(×) ĒúšüĒêŠÖøèĊ øć÷ëĆéĕð êćöúĞćéĆï 

- ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć îĞćüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðöćĔßšēé÷

Ăîčēúö) 

ÖøèĊöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü ĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀúć÷øć÷ ĒêŠñŠćî

ÖćøÙĆéđúČĂÖđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖ 

- ĀćÖÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćöĊđĀêčñúÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćø

êŠĂĕðēé÷ĕöŠêšĂÜ÷ÖđúĉÖ  ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêŠĂøĂÜÖĆïìĊęðøċÖþćøć÷îĆĚî  ĒúšüđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð 
ÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ ĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖ 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć

÷ÖđúĉÖ 

- ĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆ åđĀĘîüŠćÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĔĀöŠĂćÝ

ĕöŠĕéšñúéĊ ÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜêćööćêøć  70 (3) (Ö) ÖĘĕéš đüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî  

×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęî  ĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøÝšćÜĔĀöŠ  ēé÷ÖćøÝĆéìĞć

øć÷Üćî×ĂÝšćÜêćöøąđïĊ÷ïĄ 
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đÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂĔîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 

ĔîÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð ĀøČĂüĉíĊ

ÙĆéđúČĂÖ îĂÖÝćÖĔĀšóĉÝćøèćđÖèæŤéšćîÙčèõćóìĆĚÜ 6 đÖèæŤĒúšü ĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤĔîÖćøóĉÝćøèć

ĒúąÖćøĔĀšîĚĞćĀîĆÖ êćöÙüćöĔîöćêøć 76 ×ĂÜÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéč

õćÙøĆå 

1. ñúÜćîĒúąðøąÿïÖćøèŤ×ĂÜìĊęðøċÖþć 

2. üĉíĊÖćøïøĉĀćøĒúąðäĉïĆêĉÜćî 

3. ÝĞćîüîïčÙúćÖøìĊęøŠüöÜćî 

4. ðøąđõì×ĂÜìĊęðøċÖþćìĊęøĆåêšĂÜÖćøÿŠÜđÿøĉöĀøČĂÿîĆïÿîčî 

5. ×šĂđÿîĂìćÜéšćîÖćøđÜĉî 

6. đÖèæŤĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ 

- ÖøèĊÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć đóČęĂéćđîĉîÜćîðøąÝĞćĀøČĂÜćîìĊęöĊöćêøåćî

đßĉÜÙčèõćó êćöĀúĆÖüĉßćßĊóĂ÷ĎŠĒúšü ĀøČĂÜćîĕöŠàĆïàšĂî ĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęñŠćîđÖèæŤéšćî

Ùčèõćó àċęÜđÿîĂøćÙćêęĞćÿčé 

- ÖøèĊÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ìĊęđðŨîĕðêćööćêøåćî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ĀøČĂÜćîìĊęàĆïàšĂî ĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęñŠćîđÖèæŤéšćîÙčèõćóĒúąĕéšÙąĒîîøüöéšćîÙčèõćó

ĒúąéšćîøćÙć öćÖìĊęÿčé 

- ÖøèĊÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ìĊęöĊÙüćöàĆïàšĂîöćÖ ĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

ìĊęñŠćîđÖèæŤéšćîÙčèõćóàċęÜĕéšÙąĒîîéšćîÙčèõćóöćÖìĊęÿčé  

 

     5.4.3 üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ   ĔßšÖĆïÖøèĊìĊęĔßšìĆĚÜüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĒúąüĉíĊ

ÙĆéđúČĂÖ  ĀøČĂĔßšüĉíĊÙĆéđúČĂÖĒúšüĕöŠĕéšñúéĊ  ĀøČĂÖøèĊöĊüÜđÜĉîÙŠćÝšćÜĕöŠđÖĉîüÜđÜĉîêćöìĊęÖĞćĀîé          

ĔîÖãÖøąìøüÜ ĀøČĂÖøèĊÝšćÜìĊęðøċÖþćøć÷đéĉöìĞćêŠĂÝćÖÜćîìĊęĕéšìĞćĕüšĒúšü ĀøČĂÖøèĊđðŨîÜćîÝšćÜìĊęöĊìĊę

ðøċÖþćĔîÜćîìĊęÝąÝšćÜîĆĚîÝĞćîüîÝĞćÖĆéĒúąöĊüÜđÜĉîÙŠćÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜĕöŠđÖĉîüÜđÜĉîêćöìĊęÖĞćĀîéĔî

ÖãÖøąìøüÜ  ĀøČĂÖøèĊĔîÜćîîĆĚîöĊìĊęðøċÖþćđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü  ĀøČĂÖøèĊđðŨîÜćîìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüî

ĀøČĂìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜßćêĉ ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđßĉâßüîìĊęðøċÖþćìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîìĊę

ÖĞćĀîéøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ ĀøČĂĔĀšđ×šćđÝøÝćêŠĂøĂÜøćÙć 
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×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉĔîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 

(1) ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

- ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜìĊęðøċÖþć 

-ǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ  

-ǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜÙèąÖøøöÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćĄ đóČęĂéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð 

(2) ×ĆĚîêĂîÖćøđßĉâßüî ĒúąÖćøóĉÝćøèćêĆéÿĉî 

-ǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćĄ ÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîìĊęðøċÖþć êćö

ĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

- đßĉâßüîìĊęðøċÖþćøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđĀöćąÿöìĊęÝąìĞćÜćîîĆĚî 

-ǰóĉÝćøèć×šĂđÿîĂ×ĂÜìĊęðøċÖþć ĒúąđÝøÝćêŠĂøĂÜ đóČęĂĔĀšĕéš×šĂđÿîĂìĊę

đĀöćąÿö ëĎÖêšĂÜ đðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂìćÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöćÖìĊęÿčé ĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤ 

-ǰÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć (îĞćüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðöćĔßšēé÷

Ăîčēúö) 

ÖćøÝŠć÷đÜĉîúŠüÜĀîšć 

(1)ǰĔîÖøèĊöĊÙüćöÝćđðŨîêšĂÜÝŠć÷đÜĉîÙŠćÝšćÜúŠüÜĀîšć  ĔĀšÝŠć÷ĕéšĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą  

15 ×ĂÜÙŠćÝšćÜêćöÿĆââć  ĒúąìĊęðøċÖþćÝąêšĂÜüćÜĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî×ĂÜíîćÙćø  ĀøČĂĀîĆÜÿČĂÙĚĞć

ðøąÖĆîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ×ĂÜíîćÙćøĔîðøąđìýöćÙĚĞćðøąÖĆîđÜĉîìĊęĕéšøĆïúŠüÜĀîšćĕðîĆĚî 

(2) ÖøèĊÝšćÜÿĞćĀøĆïÖćøĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĔĀšÝŠć÷đÜĉîÙŠćÝšćÜúŠüÜĀîšćĕéšĕöŠđÖĉî

øšĂ÷úą 50 ÙŠćÝšćÜêćöÿĆââć ĒúąĕöŠêšĂÜöĊĀúĆÖðøąÖĆîđÜĉîúŠüÜĀîšćìĊęøĆïĕðÖĘĕéš 

ÖćøÙČîĀîĆÜÿČĂÙšćðøąÖĆî  (ĀúĆÖðøąÖĆîÖćøøĆïđÜĉîÙŠćÝšćÜúŠüÜĀîšć) 

ĔĀšÙČîĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆîĔĀšĒÖŠìĊęðøċÖþć đöČęĂĕéšĀĆÖđÜĉîìĊęĕéšÝŠć÷úŠüÜĀîšćÝćÖđÜĉî

ÙŠćÝšćÜìĊęÝŠć÷êćöñúÜćîĔîĒêŠúąÜüéÝîÙøïëšüîĒúšü ìĆĚÜîĊĚ ĔĀšÖĞćĀîéđðŨîđÜČęĂîĕ×ĕüšĔîÿĆââćéšü÷ 

 

5.5 ÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

×šĂÖĞćĀîéĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜ 

(1) Öćø×ĂÙüćöøŠüööČĂ  ĔîÖøèĊøćßÖćøÿŠüîÖúćÜ  øćßÖćøÿŠüîõĎöĉõćÙ  

ĀøČĂøćßÖćøÿŠüîìšĂÜëĉęîĔé  ĕöŠöĊĀîŠü÷ÜćîĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜĀøČĂöĊĒêŠĕöŠÿćöćøë

ĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜĕéšđĂÜ  ĂćÝ×ĂÙüćöøŠüööČĂ ÖĆïÖøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ           

ÖøöýĉúðćÖø ĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂČęîìĊęöĊĀîŠü÷ÜćîĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜÖŠĂîÖĘĕéš 
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(2) ×šĂĀšćöÖćøöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷  ñĎšĔĀšïøĉÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćî

ÖŠĂÿøšćÜìĊęđðŨîÙĎŠÿĆââć  êšĂÜĕöŠöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøÜćîÖŠĂÿøšćÜĔîÜćîîĆĚî  ĔîúĆÖþèą

éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

  - öĊÙüćöÿĆöóĆîíŤēé÷êøÜĒúąöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤēé÷ĂšĂö 

(3) ÙčèÿöïĆêĉ öĊÿĆâßćêĉĕì÷  ĒúąĕéšøĆïĔïĂîčâćêðøąÖĂïüĉßćßĊó  ĒúąĕöŠ

đðŨî×šćøćßÖćø úĎÖÝšćÜðøąÝĞć óîĆÖÜćîøćßÖćø óîĆÖÜćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷  óîĆÖÜćî×ĂÜøĆå  ĀøČĂóîĆÖÜćî

×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĊęđøĊ÷ÖßČęĂĂ÷ŠćÜĂČęî 

 (4) ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć ðøąÖĂïéšü÷ǰ5ǰÙèą ĕéšĒÖŠ 

- ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜēé÷üĉíĊ

ðøąÖćý đßĉâßüîìĆęüĕð 

- ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜēé÷üĉíĊ

ÙĆéđúČĂÖ 

- ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜēé÷üĉíĊ

đÞóćąđÝćąÝÜ 

- ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïÜćîÖŠĂÿøšćÜ ēé÷üĉíĊðøąÖüéĒïï 

- ÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

(5) ÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ  ×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜ

ìĊęðøċÖþćìčÖüĉíĊ 

- ÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ  

- ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøĀøČĂöĂïĀöć÷ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂïčÙÙúĔé     

ïčÙÙúĀîċęÜ ÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÝšćÜĒúąĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ  

- ÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜ 

- ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå      

ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę êćöøć÷ÖćøìĊęøąđïĊ÷ïĄ ÖĞćĀîé 

- đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄ ìĊęđÿîĂ

Ēúšü ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøÝšćÜêćöüĉíĊÝšćÜîĆĚîêŠĂĕðĕéš 
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ÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜǰÖøąìĞćĕéšǰ4 üĉíĊǰéĆÜîĊĚ 

5.5.1ǰüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð ĔßšÖĆïÜćîìĊęöĊúĆÖþèąĕöŠàĆïàšĂî 

(1) ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

- ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćđĂÖÿćøÝšćÜĄ ēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð óøšĂö

ðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ êćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

- ìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄ ēé÷đÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷ÜćîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆå ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

- ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøĄ 

(2) ×ĆĚîêĂîÖćøðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ 

- đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï øć÷Üćî×ĂÝšćÜĄ ĒúšüĔĀš

ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÝšćÜĄ  ĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ

Ēúą×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĒúąĔĀšðŗéðøąÖćýēé÷đðŗéđñ÷ è ÿëćîìĊęðŗéðøąÖćý×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  

đðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 üĆîìĞćÖćø  

- ÖćøĔĀšđĂÖÿćøÝšćÜĄ  øüöìĆĚÜđĂÖÿćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ  ÝąĔĀšĕðóøšĂöÖĆîÖĆï

Öćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÝšćÜĄ  đóČęĂĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęðøąÿÜÙŤÝąđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂÿćöćøë×ĂøĆï

đĂÖÿćøÝšćÜĄ êĆĚÜĒêŠüĆîđøĉęöêšîðøąÖćýÝîëċÜüĆîÿčéìšć÷×ĂÜÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÝšćÜĄ 

- ĔĀšÖĞćĀîéüĆî đüúćĔîÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂđðŨîüĆîìĞćÖćøđóĊ÷ÜüĆîđéĊ÷ü îĆï

ëĆéÝćÖüĆîÿčéìšć÷×ĂÜÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÝšćÜĄ 

(3) ×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèćĒúąêĆéÿĉî ĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĄ 

éĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ 

- đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂ ĒúąêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø

ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ ìčÖøć÷ ĒúšüĔĀšÖøøöÖćøìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïĕüšìčÖĒñŠî 

- êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  ĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė  ×ĂÜ   

ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĒúšüÙĆéđúČĂÖñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  Ēúą÷Čęî

đĂÖÿćøÙøïëšüî  ëĎÖêšĂÜ öĊÙčèÿöïĆêĉĒúą×šĂđÿîĂéšćîÙčèõćóìĊęÙøïëšüî  ëĎÖêšĂÜ êćöđÜČęĂîĕ×ìĊę

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĕüšĔîđĂÖÿćøÝšćÜĄ  

- ĔîÖøąïüîÖćøóĉÝćøèć  ĂćÝÿĂïëćö×šĂđìĘÝÝøĉÜđóĉęöđêĉöÝćÖ           

ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ øć÷ĔéÖĘĕéš ĒêŠÝąĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéđðúĊę÷îĒðúÜÿćøąÿĞćÙĆâìĊę

đÿîĂĕüšĒúšüöĉĕéš  

- ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊę

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĕéšÖĞćĀîéĕüš ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêĆéøć÷ßČęĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 
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- óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ìĊęëĎÖêšĂÜ àċęÜöĊÙčèõćó 

ĒúąÙčèÿöïĆêĉđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĒúšüĔĀšđÿîĂÝšćÜÝćÖøć÷ìĊęĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖ

ìĊęÿčé ĒúąÝĆéúĞćéĆïÙąĒîî 

- ĔîÖøèĊìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšàċęÜĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖìĊęÿčé     

ĕöŠ÷Ăöđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé ĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñĎšìĊęĕéšÙąĒîîÙčèõćó

öćÖìĊęÿčéĔîúĞćéĆïëĆéĕð  

- ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć (ĔĀšîĞćüĉíĊÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊ

ðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðöćĔßšēé÷Ăîčēúö) 

 

ÖøèĊöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü ĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀúć÷øć÷ ĒêŠñŠćî

ÖćøÙĆéđúČĂÖđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖ  

- ĒêŠëšćÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć  öĊđĀêčñúÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćø

êŠĂĕð ēé÷ĕöŠêšĂÜ÷ÖđúĉÖÖćøðøąÖćýđßĉâßüî  ìĆęüĕð ĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšü  đÿîĂÙüćöđĀĘî

êŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð  

ÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ ĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖ 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćî ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć÷ÖđúĉÖ  

- ĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆ åđĀĘîüŠćÖćøÝšćÜ  ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéš

ñúéĊ ÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ  êćööćêøć 81 (1) ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ  êćö 82 (1) 

ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéš  đüšîĒêŠ ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆ åÝąéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊ  ÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷     

đĀêčĂČęî ĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøÝšćÜĔĀöŠēé÷ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜêćöøąđïĊ÷ïĄ 

 

5.5.2 üĉíĊÙĆéđúČĂÖǰĔßšÖĆïÜćîìĊęöĊúĆÖþèąàĆïàšĂîĀøČĂàĆïàšĂîöćÖ  ĀøČĂĔßšÖĆïüĉíĊðøąÖćý

đßĉâßüîìĆęüĕðĒúšüĕöŠĕéšñú  ĀøČĂÖøèĊđðŨîÜćîĂĂÖĒïïĀøČĂĔßšÙüćöÙĉéàċęÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå     ĕöŠöĊ

×šĂöĎúđóĊ÷ÜóĂìĊęÝąÖĞćĀîéđïČĚĂÜêšîĕéš  ēé÷ĔĀšđßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊę

ÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 3 øć÷ĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ 

ÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćî ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ 

(1) ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî  

- ìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄ ēé÷đÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷ÜćîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî 

×ĂÜøĆå ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę  

- ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĄ  
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- ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂ 

ÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ đóČęĂéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð 

(2) ×ĆĚîêĂîÖćøđßĉâßüî ĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĄ éĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ 

- ÝĆéìćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷

ÖĞćĀîé 

- ĔĀšđßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęÖĞćĀîéĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ  

êŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 3 øć÷ đüšîĒêŠ öĊñĎšĔĀšïøĉÖćøéĆÜÖúŠćüîšĂ÷ÖüŠć  3 øć÷ēé÷ĔĀšÙĞćîċÜëċÜ

ÖćøĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî×ĂÜñĎšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂéšü÷ 

- đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆî  đüúćĔîÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĔĀšøĆïàĂÜ×šĂđÿîĂ×ĂÜ          

ñĎšĔĀšïøĉÖćøóøšĂöÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ßČęĂñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎšöć÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĒúąĀćÖóšîÖĞćĀîéđüúćéĆÜÖúŠćüĒúšü  

ĀšćöøĆïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė đóĉęöđêĉö 

(3) ×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèćĒúąêĆéÿĉî ĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĄ 

éĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ 

- đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂ ĒúąêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø

ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ ìčÖøć÷ ĒúšüĔĀšÖøøöÖćøìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïĕüšìčÖĒñŠî 

- êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  ĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė  ×ĂÜ   

ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ  ĒúšüÙĆéđúČĂÖñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî  Ēúą        

÷ČęîđĂÖÿćøÙøïëšüî  ëĎÖêšĂÜ öĊÙčèÿöïĆêĉĒúą×šĂđÿîĂéšćîÙčèõćóìĊęÙøïëšüî  ëĎÖêšĂÜ êćöđÜČęĂîĕ×ìĊę

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĕüšĔîđĂÖÿćøÝšćÜĄ  

- ĔîÖøąïüîÖćøóĉÝćøèć  ĂćÝÿĂïëćö×šĂđìĘÝÝøĉÜđóĉęöđêĉöÝćÖ           

ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ øć÷ĔéÖĘĕéš ĒêŠÝąĔĀšøć÷ĔéđðúĊę÷îĒðúÜÿćøąÿĞćÙĆâìĊęđÿîĂĕüšĒúšüöĉĕéš  

- ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊę

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĕéšÖĞćĀîéĕüšĔĀšÙèąÖøøöÖćøêĆéøć÷ßČęĂøć÷îĆĚî 

- óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ìĊęëĎÖêšĂÜ àċęÜöĊÙčèõćó

ĒúąÙčèÿöïĆêĉđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĒúšüĔĀšđÿîĂÝšćÜÝćÖøć÷ìĊęĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖ

ìĊęÿčé ĒúąÝĆéúĞćéĆïÙąĒîî 

- ÖøèĊøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšĕöŠđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé  ĔĀš

ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕéšÙąĒîîöćÖìĊęÿčéĔîúĞćéĆïëĆéĕð  

- ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć (îĞćüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðöćĔßšēé÷

Ăîčēúö) 
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ÖøèĊöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü ĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀúć÷øć÷ ĒêŠñŠćî

ÖćøÙĆéđúČĂÖđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖ  

- ĀćÖÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć  öĊđĀêčñúÿöÙüøìĊęÝą

éĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð  ēé÷ĕöŠêšĂÜ÷ÖđúĉÖ  ĔĀšÙèąÖøøöÖćø  êŠĂøĂÜđÝøÝćÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷îĆĚî  Ēúšü đÿîĂ

ÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð  

ÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ ĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖ 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćî ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć

÷ÖđúĉÖ  

- ĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆ åđĀĘîüŠćÖćøÝšćÜ  ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĔĀöŠĂćÝ

ĕöŠĕéšñúéĊ ÝąÿĆęÜĔĀš éĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜêćö  öćêøć 82 (1) ÖĘĕéš đüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî    

×ĂÜøĆå ÝąéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęî  ĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøÝšćÜĔĀöŠēé÷ÖćøÝĆéìĞć

øć÷Üćî×ĂÝšćÜêćöøąđïĊ÷ïĄ  

5.5.3 üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ ǰĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđúČĂÖñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜ  àċęÜđÙ÷

ìøćïĀøČĂđÙ÷đĀĘîÙüćöÿćöćøëĒúšü  êćöìĊęÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćî

ÖŠĂÿøšćÜĕéšóĉÝćøèćđÿîĂĒîą 

(1) ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

- ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄ 

- ĒêŠÜêĆĚÜ ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĄ 

- ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜÙèąÖøøöÖćøÝšćÜĄ đóČęĂéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð 

(2) ×ĆĚîêĂîÖćøđßĉâßüî ĒúąÖćøóĉÝćøèćêĆéÿĉî 

- ĔĀšÙèąÖøøöÖćøÝšćÜĄ  ÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćø  êćöĒïïìĊę

ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

- đßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđĀöćąÿöìĊęÝąìĞćÜćîîĆĚî 

- óĉÝćøèć×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćø  đóČęĂĔĀšĕéš×šĂđÿîĂìĊęđĀöćąÿö  

ëĎÖêšĂÜ đðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂìćÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöćÖìĊęÿčé ĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤ 

- ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć (îĞćüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðöćĔßšēé÷

Ăîčēúö) 

5.5.4 üĉíĊðøąÖüéĒïï ǰđðŨîÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  đßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉ

êøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîé  đóČęĂĂĂÖĒïïÜćîÖŠĂÿøšćÜìĊęöĊúĆÖþèąóĉđýþđðŨîìĊęđßĉéßĎÙčèÙŠćìćÜéšćî

ýĉúðÖøøö ĀøČĂÿëćðŦê÷Öøøö×ĂÜßćêĉ ĀøČĂÜćîĂČęîìĊęÖĞćĀîéêćöÖãÖøąìøüÜ 
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×ĆĚîêĂîìĊę 1ǰÖćøðøąÖüéĒîüÙüćöÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïï 

(1)ǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćđĂÖÿćøÜćîÝšćÜĄ óøšĂöðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ êćöĒïïìĊę

ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

(2)ǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåēé÷ñŠćî

ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę đóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïĒúšüÝċÜéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð 

(3)ǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýðøąÖüéĒïïĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷

ÿćøÿîđìý ×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ Ēúą×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒúąĔĀšðŗéðøąÖćýéšü÷ đðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆî 

ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 7 üĆîìĞćÖćø 

(4)ǰÖćøĔĀšđĂÖÿćøÖćøÝšćÜĄ  ĒúąđĂÖÿćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ  ÝąĔĀšĕðóøšĂöÖĆïÖćø

đñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøĄ êĆĚÜĒêŠüĆîđøĉęöêšîðøąÖćýÝîëċÜüĆîÿčéìšć÷×ĂÜÖćøđñ÷ĒóøŠ 

đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆî  đüúćÖćøđðŗéàĂÜ  ĔĀšÙèąÖøøöÖćøĄ  êøüÝÿĂïđĂÖÿćø

ĀúĆÖåćîêŠćÜė  ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøìčÖøć÷ĒúšüÙĆéđúČĂÖìĊęëĎÖêšĂÜ  ÙøïëšüîĒúąĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎšìĊęđÿîĂ

ĒîüÙüćöÙĉé  ìĊęĕéšÙąĒîîéšćîÙčèõćóöćÖìĊęÿčé  ĒúąÝĆéúĞćéĆïĕüšĔĀšÙèąÖøøöÖćøĄ  êøüÝÿĂïÖćøöĊ

ñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖĒúšüÙĆéđúČĂÖñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîĕðÿĎŠ

×ĆĚîêĂîìĊę 2ǰđÿîĂøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèć 

 ×ĆĚîêĂîìĊę 2ǰÖćøðøąÖüéĒïï 

(1) ñĎšßîąÖćøðøąÖüéĒïïĒîüÙüćöÙĉé  ÝąêšĂÜóĆçîćĒîüÙüćöÙĉé

ÝćÖ×ĆĚîêĂîìĊę 1 ĒúšüĔĀšđðŨîĒïïđóČęĂÖćøðøąÖüéĒúąÝĆéÿŠÜĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåõć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé 

(2) đöČęĂëċÜÖĞćĀîéđüúćÖćøđðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂ×ĆĚîêĂîìĊę  2 ĔĀšÙèąÖøøöÖćø

êøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė  ×ĂÜìčÖøć÷ĒúąÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîĒúšüĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎšßîąÖćø

ðøąÖüéĒïïìĊęĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖìĊęÿčé ĒúąÝĆéúĞćéĆï 

(3) ĔĀšÙèąÖøøöÖćøĄ  øć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć  ĒúąÙüćöđĀĘîóøšĂö

éšü÷đĂÖÿćøìĊęĕéšøĆïĕüšìĆĚÜĀöéđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂÿĆęÜÖćø ēé÷đÿîĂñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

 

6. ÖćøìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜǰĒúąÖćøĒÖšĕ×ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ 

6.1  ÖćøúÜîćöĔîÿĆââćĒúąÖćøĒÖšĕ×ÿĆââćêćöøąđïĊ÷ïîĊĚ đðŨîĂĞćîćÝ×ĂÜĀĆüĀîšć 

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖćøúÜîćöĔîÿĆââć ÝąÖøąìĞćĕéšđöČęĂóšîøą÷ąđüúćÖćøĂčìíøèŤǰ

6.2 ÖćøìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜđðŨîĀîĆÜÿČĂ îĂÖÝćÖÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćĔĀšÖĞćĀîéÙŠćðøĆï 

đðŨîøć÷üĆîĔîĂĆêøćêć÷êĆüøąĀüŠćÜøšĂ÷úą 0.01 ı 0.20 ×ĂÜøćÙćóĆÿéčìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšøĆïöĂï  

6.3 ÖćøÝšćÜàċęÜêšĂÜÖćøñúÿĞćđøĘÝ×ĂÜÜćîìĆĚÜĀöéóøšĂöÖĆî  ĔĀšÖĞćĀîéÙŠćðøĆïđðŨîøć÷üĆîđðŨî

ÝĞćîüîđÜĉîêć÷êĆüĔîĂĆêøćøšĂ÷úą 0.01 ı 0.10 ×ĂÜøćÙćÜćîÝšćÜ êšĂÜĕöŠêęĞćÖüŠćüĆîúą 100 ïćì 
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6.4 ÿĞćĀøĆïÜćîÖŠĂÿøšćÜÿćíćøèĎðēõÙ  ìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂÖćøÝøćÝø  ĔĀšÖĞćĀîéÙŠćðøĆïđðŨî

øć÷üĆîĔîĂĆêøćøšĂ÷úą  0.25 ×ĂÜøćÙćÜćîÝšćÜîĆĚî  ĒêŠĂćÝÝąÖĞćĀîé×ĆĚîÿĎÜÿčé×ĂÜÖćøðøĆïÖĘĕéš  ìĆĚÜîĊĚ 

êćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

ìĆĚÜîĊĚ ĔĀšÖĞćĀîéđøČęĂÜÙŠćðøĆïĕüšĔîđĂÖÿćøđßĉâßüîĔĀšßĆéđÝîéšü÷ 

6.5 ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÿŠÜÿĞćđîćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜđðŨîĀîĆÜÿČĂ  àċęÜöĊöĎúÙŠćêĆĚÜĒêŠĀîċęÜúšćîïćì

×ċĚîĕð ĔĀšÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîĒúąÖøöÿøøóćÖøõć÷Ĕî  30 üĆî îĆïĒêŠüĆîìĞćÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜ ĀøČĂêćöüĉíĊÖćøìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜÖĞćĀîé 

6.6 ÖćøĒÖšĕ×ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ êšĂÜĂ÷ĎŠõć÷Ĕî×Ăï×Šć÷ĒĀŠÜüĆêëčðøąÿÜÙŤđéĉö×ĂÜÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜîĆĚî  ēé÷ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêšĂÜóĉÝćøèćđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙčèõćó×ĂÜóĆÿéč  ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷é       

×ĂÜÜćî øüöìĆĚÜøćÙć×ĂÜóĆÿéčĀøČĂÜćîêćöÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜÖĆïóĆÿéčìĊęÝąìĞćÖćøĒÖšĕ×îĆĚîÖŠĂîĒÖšĕ×

ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜéšü÷ĔîÖøèĊìĊęđðŨîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙüćööĆęîÙÜĒ×ĘÜĒøÜ  ĀøČĂÜćîđìÙîĉÙ

đÞóćąĂ÷ŠćÜÝąêšĂÜĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜÝćÖüĉýüÖø  ÿëćðîĉÖĒúąüĉýüÖøñĎšßĞćîćâÖćø  ĀøČĂñĎšìøÜÙčèüčçĉ  

àċęÜøĆïñĉéßĂïĀøČĂÿćöćøëøĆïøĂÜ  ÙčèúĆÖþèąđÞóćą  ĒïïĒúąøć÷Öćø×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ  ĀøČĂÜćî

đìÙîĉÙđÞóćąĂ÷ŠćÜîĆĚîĒúšüĒêŠÖøèĊéšü÷đöČęĂñĎšöĊĂĞćîćÝĂîčöĆêĉÿĆęÜàČĚĂĀøČĂÿĆęÜÝšćÜĒúšüĒêŠÖøèĊ  ĕéšĂîčöĆêĉ  

ÖćøĒÖšĕ×ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĒúšüĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđðŨîñĎšúÜîćöĔîÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜìĊęĕéš

ĒÖšĕ×îĆĚî 

ĒïïÿĆââćìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîéǰ 

(1) ÿĆââćÝšćÜÖŠĂÿøšćÜ 

(2) ÿĆââćàČĚĂ×ć÷ 

(3) ÿĆââćÝąàČĚĂÝą×ć÷øćÙćÙÜìĊęĕöŠÝĞćÖĆéðøĉöćèǰ 

(4) ÿĆââćàČĚĂ×ć÷ĒúąĂîčâćêĔĀšĔßšÿĉìíĉĔîēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤǰ 

(5) ÿĆââćđßŠćÙĂöóĉüđêĂøŤ 

(6) ÿĆââćÝšćÜïøĉÖćøïĞćøčÜøĆÖþćĒúąàŠĂöĒàöĒÖšĕ×ÙĂöóĉüđêĂøŤ 

(7) ÿĆââćÝšćÜìĞćÙüćöÿąĂćéĂćÙćø 

(8) ÿĆââćÝšćÜĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷ 

(9) ÿĆââćĒúÖđðúĊę÷î 

(10) ÿĆââćđßŠćøë÷îêŤ 

(11) ÿĆââćđßŠćđÙøČęĂÜëŠć÷đĂÖÿćø 

(12) ÿĆââćàČĚĂ×ć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ 

(13) ÿĆââćÝšćÜĂĂÖĒïïĒúąÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

(14) ÿĆââćÝšćÜñĎšđßĊę÷üßćâøć÷ïčÙÙúĀøČĂÝšćÜïøĉþĆììĊęðøċÖþć 
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7. ĀúĆÖðøąÖĆîÖćøđÿîĂøćÙć 

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêšĂÜÖĞćĀîéĀúĆÖðøąÖĆîÖćøđÿîĂøćÙćǰđóČęĂðøąÖĆîÙüćöđÿĊ÷Āć÷ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚî

ÝćÖÖøèĊìĊęñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ  ñĎšđÿîĂøćÙćĀøČĂñĎšĔĀšïøĉÖćøĕöŠðäĉïĆêĉêćöÖøąïüîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ  ĀøČĂÖćø

ÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĀúĆÖðøąÖĆîÖćøđÿîĂøćÙć  ÿĞćĀøĆï

ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ  éšü÷üĉíĊ

ðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð  ìĊęöĊüÜđÜĉîàČĚĂĀøČĂÝšćÜĀøČĂüÜđÜĉîÜïðøąöćèÙŠćÖŠĂÿøšćÜ đÖĉîÖüŠć Ħ,ġġġ,ġġġ ïćì 

éĆÜîĊĚ 

7.1 ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĔĀšöĊÖćøüćÜĀúĆÖðøąÖĆîÖćøđÿîĂ

øćÙćēé÷ĔĀšĔßšĀúĆÖðøąÖĆîĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔé éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

(1) đßĘÙĀøČĂéøćôìŤìĊęíîćÙćøđàĘîÿĆęÜÝŠć÷ àċęÜđðŨîđßĘÙĀøČĂéøćôìŤúÜüĆîìĊęìĊęĔßšđßĘÙ     

ĀøČĂéøćôìŤîĆĚîßĞćøąêŠĂđÝšćĀîšćìĊę ĀøČĂÖŠĂîüĆîîĆĚîĕöŠđÖĉî 3 üĆîìĞćÖćø 

(2) ĀîĆÜÿČĂÙĞĚćðøąÖĆîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ×ĂÜíîćÙćøõć÷ĔîðøąđìýêćöĒïïìĊę

ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

(3) óĆîíïĆêøøĆåïćúĕì÷ 

(4) ĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî×ĂÜïøĉþĆìđÜĉîìčîĀøČĂïøĉþĆìđÜĉîìčîĀúĆÖìøĆó÷ŤìĊęĕéšøĆïĂîčâćê 

ĔĀšðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÜĉîìčîđóČęĂÖćøóćèĉß÷ŤĒúąðøąÖĂïíčøÖĉÝÙĚĞćðøąÖĆîêćöðøąÖćý×ĂÜíîćÙćø  

ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ êćöøć÷ßČęĂïøĉþĆìđÜĉîìčîìĊęíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĒÝšÜđüĊ÷îĔĀšìøćï ēé÷Ăîčēúö 

ĔĀšĔßšêćöêĆüĂ÷ŠćÜĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî×ĂÜíîćÙćøìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé  

7.2 ÿĞćĀøĆïÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ éšü÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð ĔĀš

öĊÖćøüćÜĀúĆÖðøąÖĆîÖćøđÿîĂøćÙć ēé÷ĔĀšĔßšĀúĆÖðøąÖĆîĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔé éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

(1) đÜĉîÿé 

(2) đßĘÙĀøČĂéøćôìŤìĊęíîćÙćøđàĘîÿĆęÜÝŠć÷  àċęÜđðŨîđßĘÙĀøČĂéøćôìŤúÜüĆîìĊęìĊęĔßšđßĘÙ     

ĀøČĂéøćôìŤîĆĚîßĞćøąêŠĂđÝšćĀîšćìĊę ĀøČĂÖŠĂîüĆîîĆĚîĕöŠđÖĉî 3 üĆîìĞćÖćø 

(3) ĀîĆÜÿČĂÙĞĚćðøąÖĆî×ĂÜíîćÙćøõć÷ĔîðøąđìýêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷

ÖĞćĀîé 

(4) ĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî×ĂÜïøĉþĆìđÜĉîìčîĀøČĂïøĉþĆìđÜĉîìčîĀúĆÖìøĆó÷ŤìĊęĕéšøĆïĂîčâćê  

ĔĀšðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÜĉîìčîđóČęĂÖćøóćèĉß÷ŤĒúąðøąÖĂïíčøÖĉÝÙĚĞćðøąÖĆîêćöðøąÖćý×ĂÜíîćÙćø  

ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ êćöøć÷ßČęĂïøĉþĆìđÜĉîìčîìĊęíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĒÝšÜđüĊ÷îĔĀšìøćï ēé÷Ăîčēúö 

ĔĀšĔßšêćöêĆüĂ÷ŠćÜĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî×ĂÜíîćÙćøìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé  

(5) óĆîíïĆêøøĆåïćúĕì÷ 
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8. ĀúĆÖðøąÖĆîÿĆââćĒúąÖćøÙČîĀúĆÖðøąÖĆîÿĆââć 

8.1 ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé ĀúĆÖðøąÖĆîÿĆââć ēé÷ ĔĀšĔßšĀúĆÖðøąÖĆîĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔé  

éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

(1) đÜĉîÿé 

(2) đßĘÙĀøČĂéøćôìŤìĊęíîćÙćøđàĘîÿĆęÜÝŠć÷  àċęÜđðŨîđßĘÙĀøČĂéøćôìŤúÜüĆîìĊęìĊęĔßšđßĘÙĀøČĂ   

éøćôìŤîĆĚîßĞćøąêŠĂđÝšćĀîšćìĊę ĀøČĂÖŠĂîüĆîîĆĚîĕöŠđÖĉî 3 üĆîìĞćÖćø 

(3) ĀîĆÜÿČĂÙĞĚćðøąÖĆî×ĂÜíîćÙćøõć÷ĔîðøąđìýêćöêĆüĂ÷ŠćÜìĊę ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷

ÖĞćĀîéēé÷ĂćÝđðŨîĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤêćöüĉíĊÖćøìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜÖĞćĀîéÖĘĕéš 

(4) ĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî×ĂÜïøĉþĆìđÜĉîìčîĀøČĂïøĉþĆìđÜĉîìčîĀúĆÖìøĆó÷ŤìĊęĕéšøĆïĂîčâćêĔĀš

ðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÜĉîìčîđóČęĂÖćøóćèĉß÷ŤĒúąðøąÖĂïíčøÖĉÝÙĚĞćðøąÖĆîêćöðøąÖćý×ĂÜíîćÙćøĒĀŠÜ

ðøąđìýĕì÷  êćöøć÷ßČęĂïøĉþĆìđÜĉîìčîìĊęíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĒÝšÜđüĊ÷îĔĀšìøćï  ēé÷ĂîčēúöĔĀšĔßš

êćöêĆüĂ÷ŠćÜĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî×ĂÜíîćÙćøìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

(5) óĆîíïĆêøøĆåïćúĕì÷ 

8.2 öĎúÙŠćĀúĆÖðøąÖĆîÖćøđÿîĂøćÙćĒúąĀúĆÖðøąÖĆîÿĆââć éĆÜîĊĚ 

 (1) ĀúĆÖðøąÖĆîÖćøđÿîĂøćÙćĒúąĀúĆÖðøąÖĆîÿĆââć ĔĀšÖĞćĀîéöĎúÙŠćđðŨîÝĞćîüîđêĘö 

ĔîĂĆêøćøšĂ÷úąĀšć×ĂÜüÜđÜĉîÜïðøąöćèĀøČĂøćÙćóĆÿéčìĊęÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÙøĆĚÜîĆĚî 

(2) ÖøèĊÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćöĊÙüćöÿĞćÙĆâđðŨîóĉđýþ    

ÝąÖĞćĀîéĂĆêøćÿĎÜÖüŠćøšĂ÷úąĀšćĒêŠĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąÿĉï 

(3) ÖćøìĞćÿĆââćÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęöĊøą÷ąđüúćñĎÖóĆîêćöÿĆââćđÖĉî  1 ðŘ ĒúąóĆÿéčîĆĚîĕöŠ

êšĂÜöĊÖćøðøąÖĆîđóČęĂÙüćößĞćøčéïÖóøŠĂÜ  đßŠî óĆÿéčĔßšÿĉĚîđðúČĂÜ  ĔĀšÖĞćĀîéĀúĆÖðøąÖĆîĔîĂĆêøć     

øšĂ÷úąĀšć×ĂÜøćÙćóĆÿéčìĊęÿŠÜöĂïĔîĒêŠúąðŘ×ĂÜÿĆââć  ēé÷ĔĀšëČĂüŠćĀúĆÖðøąÖĆîîĊĚđðŨîÖćøÙĚĞćðøąÖĆî

êúĂéĂć÷čÿĆââćĒúąĀćÖĔîðŘêŠĂĕðøćÙćóĆÿéčìĊęÿŠÜöĂïĒêÖêŠćÜĕðÝćÖøćÙćĔîøĂïðŘÖŠĂîĔĀšðøĆïðøčÜ

ĀúĆÖðøąÖĆîêćöĂĆêøćÿŠüîìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĕðîĆĚîÖŠĂîÙøïøĂïðŘ  ĔîÖøèĊìĊęĀúĆÖðøąÖĆîêšĂÜðøĆïðøčÜ

ĔîìćÜìĊęđóĉęö×ċĚîĒúąÙĎŠÿĆââćĕöŠîĞćĀúĆÖðøąÖĆîöćđóĉęöĔĀšÙøïÝĞćîüîõć÷Ĕî  15 üĆî ÖŠĂîÖćøÿŠÜöĂï

óĆÿéčÜüéÿčéìšć÷×ĂÜðŘîĆĚîĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĀĆÖđÜĉîÙŠćóĆÿéčÜüéÿčéìšć÷×ĂÜðŘîĆĚîìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ÝąêšĂÜÝŠć÷ĔĀšđðŨîĀúĆÖðøąÖĆîĔîÿŠüîìĊęđóĉęö×ċĚîÖćøÖĞćĀîéĀúĆÖðøąÖĆîêćöüøøÙĀîċęÜ  ÝąêšĂÜøąïčĕüš

đðŨîđÜČęĂîĕ×ĔîđĂÖÿćøđßĉâßüîĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂĔîÿĆââćéšü÷ĔîÖøèĊìĊęñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂ

ÙĎŠÿĆââćüćÜĀúĆÖðøąÖĆîìĊęöĊöĎúÙŠćÿĎÜÖüŠćìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîøąđïĊ÷ïđĂÖÿćøđßĉâßüî  ĀøČĂÿĆââć            

ĔĀšĂîčēúöøĆïĕéš 

(4) ĔîÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđðŨîñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂđðŨîÙĎŠÿĆââćĕöŠêšĂÜüćÜĀúĆÖðøąÖĆî  
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8.3 ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÙČîĀúĆÖðøąÖĆîĔĀšĒÖŠñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ ÙĎŠÿĆââć ĀøČĂñĎšÙĚĞćðøąÖĆî 

êćöĀúĆÖđÖèæŤ éĆÜîĊĚ 

(1) ĀúĆÖðøąÖĆîÖćøđÿîĂøćÙćĔĀšÙČîĔĀšĒÖŠñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ ĀøČĂñĎšÙĚĞćðøąÖĆîõć÷Ĕî 15 üĆî

îĆïëĆéÝćÖüĆîìĊęĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšóĉÝćøèćđĀĘîßĂïøć÷ÜćîñúÙĆéđúČĂÖñĎšßîąÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ

đøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü 

(2) ÖøèĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšàċęÜđÿîĂøćÙćêĞęćÿčéĕöŠđÖĉî  3 øć÷ ĔĀšÙČîĕéšêŠĂđöČęĂ

ĕéšìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ ĀøČĂñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĕéšóšîÝćÖ×šĂñĎÖóĆîĒúšü 

(3) ĀúĆÖðøąÖĆîÿĆââćĔĀšÙČîĔĀšĒÖŠÙĎŠÿĆââć  ĀøČĂñĎšÙĚĞćðøąÖĆîēé÷đøĘü  ĒúąĂ÷ŠćÜßšćêšĂÜ    

ĕöŠđÖĉî 15 üĆî îĆïëĆéÝćÖüĆîìĊęÙĎŠÿĆââćóšîÝćÖ×šĂñĎÖóĆîêćöÿĆââćĒúšü 

 

9. ÖćøïøĉĀćøÿĆââćĒúąÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč 

ÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ  ĔĀšñĎšöĊĂĞćîćÝĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčđóČęĂ

øĆïñĉéßĂïÖćøïøĉĀćøÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ  ĒúąÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč  ÖøèĊìĊęöĊÖćøÝĆéÝšćÜüÜđÜĉîđúĘÖîšĂ÷ǰ

êćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜÝąĒêŠÜêĆĚÜïčÙÙúĀîċęÜïčÙÙúĔéǰđðŨîñĎšêøüÝøĆïóĆÿéčÖĘĕéšǰ(üÜđÜĉîĕöŠđÖĉîǰ

100,000 ïćì) ÙèąÖøøöÖćøðøąÖĂïéšü÷ǰéĆÜîĊĚ 

9.1 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔîÜćîàČĚĂĀøČĂÜćîÝšćÜ öĊĀîšćìĊęéĆÜîĊĚ 

(1) êøüÝøĆïóĆÿéč è ìĊęìĞćÖćø×ĂÜñĎšĔßšóĆÿéčîĆĚî ĀøČĂÿëćîìĊęàċęÜÖĞćĀîéĕüšĔîÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč è ÿëćîìĊęĂČęî ĔîÖøèĊìĊęĕöŠöĊÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ ÝąêšĂÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖ 

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖŠĂî 

(2) êøüÝøĆïóĆÿéčĔĀšëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêćöĀúĆÖåćîìĊęêÖúÜÖĆîĕüš  ÿĞćĀøĆïÖøèĊìĊęöĊÖćø

ìéúĂÜĀøČĂêøüÝÿĂïĔîìćÜđìÙîĉÙĀøČĂìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ  ÝąđßĉâñĎšßĞćîćâÖćøĀøČĂñĎšìøÜÙčèüčçĉ

đÖĊę÷üÖĆïóĆÿéčîĆĚîöćĔĀšÙĞćðøċÖþć ĀøČĂÿŠÜóĆÿéčîĆĚîĕðìéúĂÜĀøČĂêøüÝÿĂï è ÿëćîìĊę×ĂÜñĎšßĞćîćâÖćø

ĀøČĂñĎšìøÜÙčèüčçĉîĆĚîė ÖĘĕéšĔîÖøèĊÝĞćđðŨîìĊęĕöŠÿćöćøëêøüÝîĆïđðŨîÝĞćîüîĀîŠü÷ìĆĚÜĀöéĕéšĔĀšêøüÝøĆï

êćöĀúĆÖüĉßćÖćøÿëĉêĉ 

(3) ĔĀšêøüÝøĆïóĆÿéčĔîüĆîìĊęñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜîĞćóĆÿéčöćÿŠÜĒúąĔĀšéĞćđîĉîÖćøĔĀšđÿøĘÝÿĉĚî 

ēé÷đøĘüìĊęÿčé 

(4) đöČęĂêøüÝëĎÖêšĂÜÙøïëšüîĒúšü  ĔĀšøĆïóĆÿéčĕüšĒúąëČĂüŠćñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜĕéšÿŠÜöĂï

óĆÿéčëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜîĞćóĆÿéčîĆĚîöćÿŠÜ  ĒúšüöĂïĒÖŠđÝšćĀîšćìĊęóøšĂöÖĆïìĞć

ĔïêøüÝøĆïēé÷úÜßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĂ÷ŠćÜîšĂ÷  2 ÞïĆï öĂïĒÖŠñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜ  1 ÞïĆï Ēúą

đÝšćĀîšćìĊę 1 ÞïĆïđóČęĂéĞćđîĉîÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîêćöøąđïĊ÷ï×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒúąøć÷ÜćîĔĀšĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìøćï 
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 (5) ĔîÖøèĊìĊęđĀĘîüŠćóĆÿéčìĊęÿŠÜöĂï öĊøć÷úąđĂĊ÷éĕöŠđðŨîĕðêćö×šĂÖĞćĀîéĔîÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜĔĀšøć÷ÜćîĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę đóČęĂìøćïĒúąÿĆęÜÖćø 

(6) ĔîÖøèĊìĊęñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜÿŠÜöĂïóĆÿéčëĎÖêšĂÜĒêŠĕöŠÙøïÝĞćîüî  ĀøČĂÿŠÜöĂïÙøï

ÝĞćîüîĒêŠĕöŠëĎÖêšĂÜìĆĚÜĀöé  ëšćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜöĉĕéšÖĞćĀîéĕüšđðŨîĂ÷ŠćÜĂČęî  ĔĀšêøüÝøĆïĕüšđÞóćą

ÝĞćîüîìĊęëĎÖêšĂÜ  ĒúąĔĀšøĊïøć÷ÜćîĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂĒÝšÜĔĀšñĎš×ć÷

ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜìøćïõć÷Ĕî  3 üĆîìĞćÖćø îĆïëĆéÝćÖüĆîêøüÝóï  ĒêŠìĆĚÜîĊĚ ĕöŠêĆéÿĉìíĉĝĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĊę

ÝąðøĆïñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜĔîÝĞćîüîìĊęÿŠÜöĂïĕöŠÙøïëšüîĀøČĂĕöŠëĎÖêšĂÜîĆĚî 

(7) ÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčìĊęðøąÖĂïÖĆîđðŨîßčéĀøČĂĀîŠü÷  ëšć×ćéÿŠüîðøąÖĂïĂ÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜ

ĀîċęÜĕðĒúšüÝąĕöŠÿćöćøëĔßšÖćøĕéšēé÷ÿöïĎøèŤ ĔĀšëČĂüŠćñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜ÷ĆÜöĉĕéšÿŠÜöĂïóĆÿéčîĆĚî  Ēúą

ēé÷ðÖêĉĔĀšøĊïøć÷ÜćîĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂĒÝšÜĔĀšñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜìøćïõć÷Ĕî 3 üĆîìĞćÖćø

îĆïëĆéÝćÖüĆîìĊęêøüÝóï 

(8) ëšćÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčïćÜÙîĕöŠ÷ĂöøĆïóĆÿéčēé÷ìĞćÙüćöđĀĘîĒ÷šÜĕüšĔĀšđÿîĂ

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćø  

9.2 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔîÜćîÝšćÜÖŠĂÿøšćÜ öĊĀîšćìĊęéĆÜîĊĚ 

(1) êøüÝÿĂïÙčèüčçĉĒúąøć÷Üćî×ĂÜñĎšÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ×ĂÜñĎšøĆïÝšćÜĔĀšđðŨîĕðêćö

ÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøÙüïÙčöĂćÙćø 

(2) êøüÝÿĂïøć÷ÜćîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜñĎšøĆïÝšćÜ  ĒúąđĀêčÖćøèŤĒüéúšĂöìĊęñĎšÙüïÙčö

Üćî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåøć÷Üćî ēé÷êøüÝÿĂïÖĆïĒïïøĎðøć÷ÖćøúąđĂĊ÷éĒúą×šĂÖĞćĀîéĔîÿĆââć 

ĀøČĂ×šĂêÖúÜìčÖÿĆðéćĀŤøüöìĆĚÜøĆïìøćïĀøČĂóĉÝćøèćÖćøÿĆęÜĀ÷čéÜćî ĀøČĂóĆÖÜćî×ĂÜñĎšÙüïÙčöÜćî 

Ēúšüøć÷ÜćîĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćøêŠĂĕð 

(3) ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĀøČĂÖøøöÖćøìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćø

êøüÝøĆïóĆÿéčĂĂÖêøüÝÜćîÝšćÜ  è ÿëćîìĊęìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÿĆââćĀøČĂìĊęêÖúÜĔĀšìĞćÜćîÝšćÜîĆĚîė  êćö

đüúćìĊęđĀöćąÿöĒúąđĀĘîÿöÙüø ĒúąÝĆéìĞćïĆîìċÖñúÖćøĂĂÖêøüÝÜćîÝšćÜîĆĚîĕüšđóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîéšü÷ 

(4) ĔîÖøèĊöĊ×šĂÿÜÿĆ÷ĀøČĂöĊÖøèĊìĊęđĀĘîüŠćĒïïøĎðøć÷ÖćøúąđĂĊ÷éĒúą×šĂÖĞćĀîéĔî

ÿĆââćĀøČĂöĊ×šĂêÖúÜöĊ×šĂÙüćöÙúćéđÙúČęĂîđúĘÖîšĂ÷ĀøČĂĕöŠđðŨîĕðêćöĀúĆÖüĉßćÖćøßŠćÜĔĀšöĊĂĞćîćÝ   

ÿĆęÜđðúĊę÷îĒðúÜĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö  ĀøČĂêĆéìĂîÜćîÝšćÜĕéšêćöìĊęđĀĘîÿöÙüø  ĒúąêćöĀúĆÖüĉßćÖćøßŠćÜ  

đóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöĒïïøĎðøć÷ÖćøúąđĂĊ÷é 

(5) ēé÷ðÖêĉĔĀšêøüÝñúÜćîìĊęñĎšøĆïÝšćÜÿŠÜöĂïõć÷Ĕî 3 üĆîìĞćÖćø îĆïĒêŠüĆîìĊęðøąíćî

ÖøøöÖćøĕéšøĆïìøćïÖćøÿŠÜöĂïÜćî ĒúąĔĀšìĞćÖćøêøüÝøĆïĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîĕðēé÷đøĘüìĊęÿčé 

(6) đöČęĂêøüÝđĀĘîüŠćđðŨîÖćøëĎÖêšĂÜÙøïëšüîđðŨîĕðêćöĒïïøĎðøć÷ÖćøúąđĂĊ÷éĒúą

×šĂÖĞćĀîéĔîÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĒúšü  ĔĀšëČĂüŠćñĎšøĆïÝšćÜÿŠÜöĂïÜćîÙøïëšüîêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęñĎšøĆïÝšćÜ        
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ÿŠÜÜćîÝšćÜîĆĚîĒúąĔĀšìĞćĔïøĆïøĂÜñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĆĚÜĀöéĀøČĂđÞóćąÜüé  ĒúšüĒêŠÖøèĊ ēé÷úÜßČęĂĕüš

đðŨîĀúĆÖåćîĂ÷ŠćÜîšĂ÷  2 ÞïĆï öĂïĔĀšĒÖŠñĎšøĆïÝšćÜ  1 ÞïĆï ĒúąđÝšćĀîšćìĊę  1 ÞïĆï đóČęĂìĞćÖćøđïĉÖ

ÝŠć÷đÜĉîêćöøąđïĊ÷ïüŠćéšü÷ÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå Ēúąøć÷ÜćîĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåìøćïĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčđĀĘîüŠćñúÜćîìĊęÿŠÜöĂïìĆĚÜĀöéĀøČĂÜüéĔéÖĘêćöĕöŠđðŨî 

ĕðêćöĒïïøĎðøć÷ÖćøúąđĂĊ÷éĒúą×šĂÖĞćĀîéĔîÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ  ĔĀšøć÷ÜćîĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂìøćïĀøČĂÿĆęÜÖćø ĒúšüĒêŠÖøèĊ 

(7) ĔîÖøèĊìĊęÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčïćÜÙîĕöŠ÷ĂöøĆïÜćîēé÷ìĞćÙüćöđĀĘîĒ÷šÜĕüš ĔĀš

đÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćø ëšćĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÿĆęÜÖćøĔĀšêøüÝøĆïÜćî

ÝšćÜîĆĚîĕüšÝċÜéĞćđîĉîÖćøêćö (6) 

9.3 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćǰöĊĀîšćìĊęéĆÜîĊĚ 

(1) ÖĞćÖĆïĒúąêĉéêćöÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćĔĀšđðŨîĕðêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜ 

(2) êøüÝøĆïÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć è ìĊęìĞćÖćø×ĂÜñĎšüŠćÝšćÜ ĀøČĂÿëćîìĊęàċęÜÖĞćĀîéĕüšĔî

ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ 

(3) ēé÷ðÖêĉĔĀšêøüÝøĆïÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćĔîüĆîìĊęìĊęðøċÖþćîĞćñúÜćîöćÿŠÜ ĒúąĔĀš

éĞćđîĉîÖćøĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîĕðēé÷đøĘüìĊęÿčé 

(4) đöČęĂêøüÝëĎÖêšĂÜĒúąÙøïëšüîêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĒúšü  ĔĀšøĆïÜćî

ÝšćÜìĊęðøċÖþćĕüšĒúąëČĂüŠćìĊęðøċÖþćĕéšÿŠÜöĂïÜćîëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęìĊęðøċÖþćîĞćñúÜćîöćÿŠÜ 

ĒúšüöĂïĒÖŠđÝšćĀîšćìĊęóøšĂöÖĆïìĞćĔïêøüÝøĆï  ēé÷úÜßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĂ÷ŠćÜîšĂ÷  2 ÞïĆï öĂïĒÖŠ     

ìĊęðøċÖþć 1 ÞïĆï ĒúąđÝšćĀîšćìĊę 1 ÞïĆï đóČęĂìĞćÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîêćöøąđïĊ÷ïüŠćéšü÷ÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉî 

×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå Ēúąøć÷ÜćîĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìøćï 

(5) ÖøèĊìĊęđĀĘîüŠćñúÜćîìĊęÿŠÜöĂïìĆĚÜĀöéĀøČĂÜüéĔéÖĘêćöĕöŠđðŨîĕðêćö×šĂÖĞćĀîéĔî

ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ  öĊĂĞćîćÝÿĆęÜĔĀšĒÖšĕ×đðúĊę÷îĒðúÜđóĉęöđêĉö  ĀøČĂêĆéìĂîàċęÜÜćîêćöÿĆââć  ĒúšüĔĀš

øć÷ÜćîĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂìøćï ĀøČĂÿĆęÜÖćø ĒúšüĒêŠÖøèĊ 

(6) ĔîÖøèĊÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčïćÜÙîĕöŠ÷ĂöøĆïÜćî  ĔĀšÖøøöÖćøéĆÜÖúŠćüìĞć

ÙüćöđĀĘîĒ÷šÜĕüšĒúšüĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćø  

 

9.4 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ öĊĀîšćìĊę éĆÜîĊĚ 

(1) êøüÝĔĀšëĎÖêšĂÜêćöìĊęøąïčĕüšĔîÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ 

(2) êøüÝøĆïÜćî  è ìĊęìĞćÖćø×ĂÜñĎšüŠćÝšćÜ  ĀøČĂÿëćîìĊęàċęÜÖĞćĀîéĕüšĔîÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜ 
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(3) ēé÷ðÖêĉĔĀšêøüÝøĆïÜćîĔîüĆîìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøîĞćñúÜćîöćÿŠÜ ĒúąĔĀšéĞćđîĉîÖćøĔĀšđÿøĘÝ

ÿĉĚîĕðēé÷đøĘüìĊęÿčé 

(4) ĔîÖøèĊìĊęñúÜćîïÖóøŠĂÜĀøČĂĕöŠđðŨîĕðêćöÙüćöðøąÿÜÙŤ×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂĆî

đîČęĂÜöćÝćÖĕöŠĕéšéĞćđîĉîÖćøĔĀšëĎÖêšĂÜêćöĀúĆÖüĉßćÖćøìćÜÿëćðŦê÷Öøøö  ĒúąĀøČĂüĉýüÖøøö  êšĂÜøĊï

ĒÝšÜĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøéĞćđîĉîÖćøĒÖšĕ×ĔĀšđðŨîìĊęđøĊ÷ïøšĂ÷ēé÷đøĘü 

(5) đöČęĂêøüÝëĎÖêšĂÜĒúąÙøïëšüîêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĒúšü  ĔĀšøĆïÜćî

ĕüšĒúąëČĂüŠćñĎšĔĀšïøĉÖćøĕéšÿŠÜöĂïÜćîëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøîĞćñúÜćîöćÿŠÜ  ĒúšüöĂï

ĒÖŠđÝšćĀîšćìĊęóøšĂöÖĆïìĞćĔïêøüÝøĆï  ēé÷úÜßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĂ÷ŠćÜîšĂ÷  2 ÞïĆï öĂïĒÖŠñĎšĔĀšïøĉÖćø    

1 ÞïĆïĒúąđÝšćĀîšćìĊę  1 ÞïĆï  đóČęĂìĞćÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîêćöøąđïĊ÷ïüŠćéšü÷ÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉî×ĂÜ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒúąøć÷ÜćîĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìøćïĔîÖøèĊìĊęđĀĘîüŠćñúÜćîìĊęÿŠÜöĂï

ìĆĚÜĀöéĀøČĂÜüéĔéÖĘêćöĕöŠđðŨîĕðêćö×šĂÖĞćĀîéĔîÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ  öĊĂĞćîćÝÿĆęÜĔĀšĒÖšĕ×

đðúĊę÷îĒðúÜđóĉęöđêĉö  ĀøČĂêĆéìĂîàċęÜÜćîêćöÿĆââć  ĀćÖÙĎŠÿĆââćĕöŠðäĉïĆêĉêćööĊĂĞćîćÝìĊęÝąÿĆęÜĔĀš

Ā÷čéÜćîîĆĚîßĆęüÙøćüĕéš  ĀøČĂĔĀšøć÷ÜćîĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂìøćï  ĀøČĂ

ÿĆęÜÖćø ĒúšüĒêŠÖøèĊ 

(6) ĔîÖøèĊÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčïćÜÙîĕöŠ÷ĂöøĆïÜćî  ĔĀšÖøøöÖćøéĆÜÖúŠćüìĞć

ÙüćöđĀĘîĒ÷šÜĕüšĒúšüĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćø  

 

10. ÖćøÙĉéÙŠćðøĆïêćöÿĆââć 

ÖøèĊìĊęÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĕéšÙøïÖĞćĀîéÿŠÜöĂïĒúšü  ĒúąöĊÙŠćðøĆïđÖĉé×ċĚîĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ĒÝšÜÖćøđøĊ÷ÖÙŠćðøĆïêćöÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜÝćÖÙĎŠÿĆââćõć÷Ĕî  7 üĆîìĞćÖćøîĆïëĆéÝćÖüĆîÙøï

ÖĞćĀîéÿŠÜöĂï ĒúąđöČęĂÙĎŠÿĆââćĕéšÿŠÜöĂïóĆÿéč ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåïĂÖÿÜüîÿĉìíĉĝÖćøđøĊ÷ÖÙŠćðøĆïĔî

×èąìĊęøĆïöĂïóĆÿéčîĆĚîǰéĆÜîĊĚ 

10.1 ÙĉéÙŠćðøĆïđðŨîøć÷üĆîĔîĂĆêøćêć÷êĆüǰøąĀüŠćÜøšĂ÷úąǰ0.01-0.20 ×ĂÜøćÙćóĆÿéčìĊę

÷ĆÜĕöŠĕéšøĆïöĂï 

10.2 ÜćîÝšćÜìĊęêšĂÜÖćøñúÿĞćđøĘÝ×ĂÜÜćîìĆĚÜĀöéóøšĂöÖĆîǰĔĀšÙĉéÙŠćðøĆïđðŨîøć÷üĆîđðŨî

ÝĞćîüîđÜĉîêć÷êĆüǰĔîĂĆêøćøšĂ÷úąǰ0.01-0.10 ×ĂÜøćÙćÜćîÝšćÜîĆĚî 

10.3 ÖøèĊđÜČęĂîĕ×ÿĆââćàČĚĂđðŨîßčéǰĔĀšðøĆïìĆĚÜßčé 

10.4 ÖøèĊóĆÿéčÙĉéøćÙćøüöÙŠćêĉéêĆĚÜ/ìéúĂÜǰĔĀšðøĆïđðŨîøć÷üĆîĔîĂĆêøćìĊęÖĞćĀîé×ĂÜ

øćÙćìĆĚÜĀöé 

10.5 ĀćÖöĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜðøĆïîĂÖđĀîČĂÝćÖìĊęÖĞćĀîé×šćÜêšîǰđßŠîǰÜćîìĊęđÖĊę÷üÖĆï

đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýǰĀøČĂÜćîìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøøĆïðøąÖĆîÙüćößĞćøčéïÖóøŠĂÜÝćÖÖćøàČĚĂ×ć÷
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ÙĂöóĉüđêĂøŤǰĔĀšÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćðøĆïĔîÖøèĊéĆÜÖúŠćüǰēé÷ÙĞćîċÜëċÜÙüćöÿĞćÙĆâĒúąúĆÖþèą×ĂÜÜćîǰ

ĒúąÙüćöđÿĊ÷Āć÷ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚî 

 

11. ÖćøÜéĀøČĂúéÙŠćðøĆï ĀøČĂÖćø×÷ć÷đüúćìĞćÖćøêćöÿĆââć 

ÖćøÜéĀøČĂúéÙŠćðøĆïĔĀšĒÖŠÙĎŠÿĆââć ĀøČĂÖćø×÷ć÷đüúćìĞćÖćøêćöÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ ĔĀšĂ÷ĎŠ

ĔîéčúóĉîĉÝ×ĂÜñĎšöĊĂĞćîćÝìĊęÝąóĉÝćøèćĕéšêćöÝĞćîüîüĆîìĊęöĊđĀêčđÖĉé×ċĚîÝøĉÜ đÞóćąĔîÖøèĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

2.11.1 đĀêčđÖĉéÝćÖÙüćöñĉéĀøČĂÙüćöïÖóøŠĂÜ×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

2.11.2 đĀêčÿčéüĉÿĆ÷ 

2.11.3 đĀêčđÖĉéÝćÖóùêĉÖćøèŤĂĆîĀîċęÜĂĆîĔéìĊęÙĎŠÿĆââćĕöŠêšĂÜøĆïñĉéêćöÖãĀöć÷  

2.11.4 đĀêčĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ 

ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĔĀšÙĎŠÿĆââćêšĂÜĒÝšÜđĀêčéĆÜÖúŠćüõć÷Ĕî  15 üĆîîĆïëĆéÝćÖ

üĆîìĊęđĀêčîĆĚîÿĉĚîÿčéúÜĀøČĂêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ  ĀćÖĕöŠĒÝšÜõć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéÙĎŠÿĆââćÝą

÷Ö×ċĚîöćÖúŠćüĂšćÜĔîõć÷ĀúĆÜĕöŠĕéš đüšîĒêŠÖøèĊđÖĉéÝćÖÙüćöñĉéđÖĉéÝćÖÙüćöïÖóøŠĂÜ×ĂÜĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆå àċęÜöĊĀúĆÖåćîßĆéĒÝšÜĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìøćïéĊĂ÷ĎŠĒúšüêĆĚÜĒêŠêšî 

ìĆĚÜîĊĚǰĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøÜéǰĀøČĂúéÙŠćðøĆïĀøČĂÖćø×÷ć÷đüúćìĞćÖćøêćöÿĆââć/

×šĂêÖúÜǰĔĀšđðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïìĊęøĆåöîêøĊÖĞćĀîé 

 

12. ÖćøïĂÖđúĉÖÿĆââćǰĀøČĂ×šĂêÖúÜ 

12.1 ÖćøïĂÖđúĉÖÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ ĀćÖðøćÖäüŠćÙĎŠÿĆââćĕöŠÿćöćøëðäĉïĆêĉêćöÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜĕéš ĒúąÝąêšĂÜöĊÖćøðøĆïêćöÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜîĆĚîĀćÖÝĞćîüîđÜĉîÙŠćðøĆïÝąđÖĉîøšĂ÷úąÿĉï

×ĂÜüÜđÜĉîÙŠćóĆÿéčĀøČĂÙŠćÝšćÜ  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćéĞćđîĉîÖćøïĂÖđúĉÖÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ  

đüšîĒêŠÙĎŠÿĆââćÝąĕéš÷ĉî÷ĂöđÿĊ÷ÙŠćðøĆïĔĀšĒÖŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåēé÷ĕöŠöĊđÜČęĂîĕ×Ĕéė  ìĆĚÜÿĉĚîĔĀšĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćñŠĂîðøîÖćøïĂÖđúĉÖÿĆââćĕéšđìŠćìĊęÝĞćđðŨî 

12.2 đĀêčïĂÖđúĉÖÿĆââć/×šĂêÖúÜĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčúóĉîĉÝ×ĂÜñĎšöĊĂĞćîćÝìĊęÝąïĂÖđúĉÖÖĆïÙĎŠÿĆââćǰ

éĆÜîĊĚ 

(1) đĀêčêćöìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîé 

(2) đĀêčĂĆîđßČęĂĕéšüŠćñĎš×ć÷ĀøČĂñĎšøĆïÝšćÜĕöŠÿćöćøëÿŠÜöĂïÜćîĀøČĂìĞćÜćîĔĀšĒúšüđÿøĘÝĕéš

õć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîé 

(3) đĀêčĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîóøąøćßïĆââĆêĉîĊĚĀøČĂĔîÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ 

(4) đĀêčĂČęîêćöøąđïĊ÷ïìĊęøĆåöîêøĊÖĞćĀîé 
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ÖćøïĂÖđúĉÖÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜǰĔĀšñĎšöĊĂĞćîćÝóĉÝćøèćđÞóćąĔîÖøèĊǰéĆÜîĊĚ 

(1) ìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĒÖŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåēé÷êøÜĀøČĂđóČęĂðøąē÷ßîŤÿćíćøèą  

(2) đóČęĂĒÖšĕ××šĂđÿĊ÷đðøĊ÷ï×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîÖćøìĊęÝąðäĉïĆêĉêćöÿĆââćĀøČĂ

×šĂêÖúÜîĆĚîêŠĂĕð 

ÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĉĕéšđðŨîòść÷ïĂÖđúĉÖÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ ĀøČĂÖćøïĂÖđúĉÖ

ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜîĆĚîđðŨîÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĉĕéšđøĊ÷ÖÙŠćðøĆïĒúšüĒêŠÖøèĊ ĀćÖÙĎŠÿĆââć

đĀĘîüŠćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêšĂÜøĆïñĉéßéĔßšÙŠćđÿĊ÷Āć÷ ÙĎŠÿĆââćÝą÷ČęîÙĞć×ĂêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀš

óĉÝćøèćßéĔßšÙŠćđÿĊ÷Āć÷ÖĘĕéš ĀúĆÖđÖèæŤéĆÜîĊĚ 

(1) ĔĀšÙĎŠÿĆââć÷ČęîÙĞć×Ăöć÷ĆÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÙĎŠÿĆââćõć÷Ĕî 15 üĆî îĆïëĆéÝćÖ

üĆîìĊęĕéšöĊÖćøïĂÖđúĉÖÿĆââć 

(2) ÙĞć×ĂêšĂÜìĞćđðŨîĀîĆÜÿČĂúÜúć÷öČĂßČęĂñĎšøšĂÜ Ēúąøąïč×šĂđìĘÝÝøĉÜĒúąđĀêčñúĂĆî

đðŨîđĀêčĒĀŠÜÖćøđøĊ÷ÖøšĂÜĔĀšßĆéđÝî óøšĂöĒîïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĕðéšü÷ 

(3) ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêšĂÜĂĂÖĔïøĆïÙĞć×ĂĔĀšĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąóĉÝćøèćÙĞć×ĂîĆĚîĔĀš

ĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî 60 üĆî îĆïëĆéÝćÖüĆîìĊęĕéšøĆïÙĞć×Ă ĀćÖĕöŠĂćÝóĉÝćøèćĕéšìĆîĔîÖĞćĀîéîĆĚî ĔĀš×Ă

×÷ć÷øą÷ąđüúćĂĂÖĕðêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšĕöŠđÖĉî 15 üĆîîĆïëĆéÝćÖüĆîÙøïÖĞćĀîéđüúćǰ

(4) ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćÙüćöđÿĊ÷Āć÷  

(5) ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒÝšÜñúÖćøóĉÝćøèćđðŨîĀîĆÜÿČĂĕð÷ĆÜÙĎŠÿĆââćđöČęĂóĉÝćøèć       

ÙĞćøšĂÜĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî 7 üĆîìĞćÖćø îĆïëĆéÝćÖüĆîìĊęĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîßĂï 

(6) ñúÖćøóĉÝćøèćđöČęĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĊĀîĆÜÿČĂĒÝšÜñúÖćøóĉÝćøèćđðŨîđßŠîĔéĒúšü  

ĀćÖÙĎŠÿĆââć÷ĆÜĕöŠóĂĔÝĔîñúÖćøóĉÝćøèćÖĘĔĀšöĊÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊêŠĂýćúđóČęĂđøĊ÷ÖĔĀšßéĔßšÙŠćđÿĊ÷Āć÷êćö

ÿĆââćêŠĂĕðĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÙèąĀîċęÜđøĊ÷ÖüŠć  ĶÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèć

ÙüćöđÿĊ÷Āć÷ķǰðøąÖĂïéšü÷ðøąíćîÖøøöÖćø  1 Ùî ĒúąÖøøöÖćøĂ÷ŠćÜîšĂ÷  1 Ùî ēé÷ĔĀšĒêŠÜêĆĚÜ

ÝćÖ×šćøćßÖćø úĎÖÝšćÜðøąÝĞć  óîĆÖÜćîøćßÖćø  óîĆÖÜćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷  óîĆÖÜćî×ĂÜøĆåĀøČĂóîĆÖÜćî

×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĊęđøĊ÷ÖßČęĂĂ÷ŠćÜĂČęî õć÷Ĕî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚî ĔîÖøèĊÝĞćđðŨî 

ĀøČĂđóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøóĉÝćøèćüĉîĉÝÞĆ÷ÝąĒêŠÜêĆĚÜïčÙÙúĂČęîĂĊÖĕöŠđÖĉî  2 ÙîøŠüöđðŨîÖøøöÖćøéšü÷ 

ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćÙüćöđÿĊ÷Āć÷ öĊĀîšćìĊęéĆÜîĊĚ 

(1) êøüÝÿĂïøć÷úąđĂĊ÷é×šĂđìĘÝÝøĉÜêćöÙĞćøšĂÜ×ĂÜÙĎŠÿĆââć 

(2) ĔîÖøèĊÝĞćđðŨîÝąđßĉâÙĎŠÿĆââć ĀøČĂïčÙÙúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĔîđøČęĂÜîĆĚî öćÿĂïëćöĀøČĂĔĀš

×šĂđìĘÝÝøĉÜĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĕéš 

(3) óĉÝćøèćÙŠćđÿĊ÷Āć÷ĒúąÖĞćĀîéüÜđÜĉîÙŠćđÿĊ÷Āć÷ìĊęđÖĉé×ċĚî (ëšćöĊ) 
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(4) ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćêćö (1)ëċÜ(3)óøšĂöÙüćöđĀĘîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåÖćøóĉÝćøèćÙŠćđÿĊ÷Āć÷êćöüøøÙĀîċęÜĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊę

ÙèąÖøøöÖćøüĉîĉÝÞĆ÷ÖĞćĀîé  ĒúąĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøöĊÙüćöđĀĘîüŠćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêšĂÜ       

ßéĔßšÙŠćđÿĊ÷Āć÷ĒúąöĊüÜđÜĉîÙŠćđÿĊ÷Āć÷ÙøĆĚÜúąđÖĉî  50,000 ïćì ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝĆéìĞćøć÷Üćî

ÙüćöđĀĘîđÿîĂÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜđóČęĂóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï  ìĆĚÜîĊĚĀúĆÖđÖèæŤ  üĉíĊÖćøøć÷Üćî       

ĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜÖĞćĀîé 

 

13. ÖćøïøĉĀćøóĆÿéč 

ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĊÖćøÙüïÙčöĒúąéĎĒúóĆÿéčìĊęĂ÷ĎŠĔîÙüćöÙøĂïÙøĂÜĔĀšöĊÖćøĔßšĒúąÖćø

ïøĉĀćøóĆÿéčìĊęđĀöćąÿö  ÙčšöÙŠć ĒúąđÖĉéðøąē÷ßîŤêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöćÖìĊęÿčéàċęÜøüöëċÜÖćøđÖĘï     

ÖćøïĆîìċÖ ÖćøđïĉÖÝŠć÷Öćø÷Čö  ÖćøêøüÝÿĂï  ÖćøïĞćøčÜøĆÖþć  ĒúąÖćøÝĞćĀîŠć÷óĆÿéč  ĔĀšđðŨîĕðêćö

øąđïĊ÷ïìĊęøĆåöîêøĊÖĞćĀîé éĆÜîĊĚ 

13.1 ÖćøđÖĘïĒúąÖćøïĆîìċÖ đöČęĂđÝšćĀîšćìĊęĕéšøĆïöĂïóĆÿéčĒúšü ĔĀšéĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ 

(1) úÜïĆâßĊĀøČĂìąđïĊ÷îđóČęĂÙüïÙčöóĆÿéč  ĒúšüĒêŠÖøèĊ Ē÷ÖđðŨîßîĉé  ĒúąĒÿéÜ

øć÷ÖćøêćöêĆüĂ÷ŠćÜìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé  ēé÷ĔĀšöĊĀúĆÖåćîÖćøøĆïđ×šćïĆâßĊĀøČĂìąđïĊ÷î

ĕüšðøąÖĂïøć÷Öćøéšü÷ÿĞćĀøĆïóĆÿéčðøąđõìĂćĀćøÿé  ÝąúÜøć÷ÖćøĂćĀćøÿéìčÖßîĉéĔîïĆâßĊ

đéĊ÷üÖĆîÖĘĕéš 

(2) đÖĘïøĆÖþćóĆÿéčĔĀšđðŨîøąđïĊ÷ïđøĊ÷ïøšĂ÷ ðúĂéõĆ÷ ĒúąĔĀšÙøïëšüîëĎÖêšĂÜêøÜ

êćöïĆâßĊĀøČĂìąđïĊ÷î 

13.2 ÖćøđïĉÖÝŠć÷óĆÿéč ÖćøđïĉÖóĆÿéčÝćÖĀîŠü÷óĆÿéč×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĔĀšĀĆüĀîšć

ÜćîìĊęêšĂÜĔßšóĆÿéčîĆĚîđðŨîñĎšđïĉÖ 

(1) ÖćøÝŠć÷óĆÿéč ĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷óĆÿéčìĊęöĊĀîšćìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙüïÙčöóĆÿéčĀøČĂ

ñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđðŨîĀĆüĀîšćĀîŠü÷óĆÿéč  đðŨîñĎšÿĆęÜÝŠć÷óĆÿéčñĎšÝŠć÷óĆÿéč

êšĂÜêøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜĔïđïĉÖĒúąđĂÖÿćøðøąÖĂï  (ëšćöĊ) ĒúšüúÜïĆâßĊĀøČĂìąđïĊ÷îìčÖÙøĆĚÜìĊę

öĊÖćøÝŠć÷ ĒúąđÖĘïĔïđïĉÖÝŠć÷ĕüšđðŨîĀúĆÖåćîéšü÷ 

(2) ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔéöĊÙüćöÝĞćđðŨîÝąÖĞćĀîéüĉíĊÖćøđïĉÖÝŠć÷óĆÿéčđðŨîĂ÷ŠćÜ

ĂČęîĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčúóĉîĉÝ×ĂÜĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚî ēé÷ĔĀšøć÷ÜćîÙèąÖøøöÖćøüĉîĉÝÞĆ÷Ēúą

ÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîìøćïéšü÷ 
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13.3 ÖćøĔĀš÷Čö ĀøČĂîĞćóĆÿéčĕðĔßšĔîÖĉÝÖćø àċęÜöĉĔßŠđóČęĂðøąē÷ßîŤ×ĂÜìćÜøćßÖćø 

ÝąÖøąìĞćöĉĕéš 

Öćø÷ČöóĆÿéčðøąđõìĔßšÙÜøĎð ĔĀšñĎš÷ČöìĞćĀúĆÖåćîÖćø÷ČöđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø 

ĒÿéÜđĀêčñúĒúąÖĞćĀîéüĆîÿŠÜÙČî ēé÷öĊĀúĆÖđÖèæŤ éĆÜîĊĚ 

(1) Öćø÷ČöøąĀüŠćÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ÝąêšĂÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåñĎšĔĀš÷Čö 

(2) ÖćøĔĀšïčÙÙú÷ČöĔßšõć÷ĔîÿëćîìĊę×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđéĊ÷üÖĆî  ÝąêšĂÜĕéšøĆï

ĂîčöĆêĉÝćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷ÜćîàċęÜøĆïñĉéßĂïóĆÿéčîĆĚî ĒêŠëšć÷ČöĕðĔßšîĂÖÿëćîìĊę×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

ÝąêšĂÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

(3) ñĎš÷ČöóĆÿéčðøąđõìĔßšÙÜøĎðÝąêšĂÜîĞćóĆÿéčîĆĚîöćÿŠÜÙČîĔĀšĔîÿõćóìĊęĔßšÖćøĕéš

đøĊ÷ïøšĂ÷ĀćÖđÖĉéßĞćøčéđÿĊ÷Āć÷ ĀøČĂĔßšÖćøĕöŠĕéš ĀøČĂÿĎâĀć÷ĕð ĔĀšñĎš÷ČöÝĆéÖćøĒÖšĕ×àŠĂöĒàöĔĀšÙÜ

ÿõćóđéĉöēé÷đÿĊ÷ÙŠćĔßšÝŠć÷×ĂÜêîđĂÜ ĀøČĂßéĔßšđðŨîóĆÿéčðøąđõì ßîĉé ×îćé úĆÖþèąĒúąÙčèõćó 

Ă÷ŠćÜđéĊ÷üÖĆî ĀøČĂßéĔßšđðŨîđÜĉîêćöøćÙćìĊęđðŨîĂ÷ĎŠĔî×èą÷Čö ēé÷öĊĀúĆÖđÖèæŤ éĆÜîĊĚ 

(1) øćßÖćøÿŠüîÖúćÜ ĒúąøćßÖćøÿŠüîõĎöĉõćÙ ĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊę

ÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜÖĞćĀîé 

(2) øćßÖćøÿŠüîìšĂÜëĉęî ĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ 

ÖøčÜđìóöĀćîÙøĀøČĂđöČĂÜóĆì÷ć ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĞćĀîé 

(3) ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂČęî ĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚîÖĞćĀîé 

Öćø÷ČöóĆÿéčðøąđõìĔßšÿĉĚîđðúČĂÜ  øąĀüŠćÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĔĀšÖøąìĞćĕéšđÞóćą

đöČęĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñĎš÷ČööĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšóĆÿéčîĆĚîđðŨîÖćøøĊïéŠüî  ÝąéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćĕéšĕöŠìĆî

ÖćøĒúąĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñĎšĔĀš÷ČööĊóĆÿéčîĆĚîė  óĂìĊęÝąĔĀš÷Čöĕéš  ēé÷ĕöŠđðŨîÖćøđÿĊ÷Āć÷ĒÖŠĀîŠü÷Üćî   

×ĂÜøĆå×ĂÜêî  ĒúąĔĀšöĊĀúĆÖåćîÖćø÷ČöđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø  ĒúąđöČęĂÙøïÖĞćĀîé÷Čö  ĔĀšñĎšĔĀš÷ČöĀøČĂ

ñĎšøĆïĀîšćìĊęĒìîöĊĀîšćìĊęêĉéêćöìüÜóĆÿéčìĊęĔĀš÷ČöĕðÙČîõć÷Ĕî 7 üĆîîĆïĒêŠüĆîÙøïÖĞćĀîé 

13.4 ÖćøïĞćøčÜøĆÖþć  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝĆéĔĀšöĊñĎšÙüïÙčöéĎĒúóĆÿéčìĊęĂ÷ĎŠĔîÙüćö

ÙøĂïÙøĂÜĔĀšĂ÷ĎŠĔîÿõćóìĊęóøšĂöĔßšÜćîĕéšêúĂéđüúć  ēé÷ĔĀšöĊÖćøÝĆéìĞćĒñîÖćøàŠĂöïĞćøčÜìĊę

đĀöćąÿöĒúąøą÷ąđüúćĔîÖćøàŠĂöïĞćøčÜéšü÷ĔîÖøèĊìĊęóĆÿéčđÖĉéÖćøßĞćøčé  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

éĞćđîĉîÖćøàŠĂöĒàöĔĀšÖúĆïöćĂ÷ĎŠĔîÿõćóóøšĂöĔßšÜćîēé÷đøĘü 
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14. ÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéčðøąÝĞćðŘ   

õć÷ĔîđéČĂîÿčéìšć÷ÖŠĂîÿĉĚîðŘÜïðøąöćè×ĂÜìčÖðŘĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĀøČĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷óĆÿéčĒêŠÜêĆĚÜñĎšøĆïñĉéßĂïĔîÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéč àċęÜöĉĔßŠđðŨîđÝšćĀîšćìĊę  đóČęĂêøüÝÿĂïÖćøøĆïÝŠć÷

óĆÿéčĔîÜüé 1 ðŘìĊęñŠćîöć ĒúąêøüÝîĆïóĆÿéčðøąđõììĊęÙÜđĀúČĂĂ÷ĎŠđóĊ÷ÜüĆîÿĉĚîÜüé ĒúąĔĀšéĞćđîĉîÖćø

éĆÜîĊĚ 

14.1ǰĔĀšđøĉęöéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéčĔîüĆîđðŗéìĞćÖćøüĆîĒøÖ×ĂÜðŘÜïðøąöćèđðŨîêšî

ĕð üŠćÖćøøĆïÝŠć÷ëĎÖêšĂÜĀøČĂĕöŠ óĆÿéčÙÜđĀúČĂöĊêĆüĂ÷ĎŠêøÜêćöïĆâßĊĀøČĂìąđïĊ÷îĀøČĂĕöŠ  öĊóĆÿéčĔéßĞćøčé  

đÿČęĂöÙčèõćó  ĀøČĂÿĎâĕðđóøćąđĀêčĔé  ĀøČĂóĆÿéčĔéĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšĔîĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð  ĒúšüĔĀš

đÿîĂøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝÿĂïêŠĂñĎšĒêŠÜêĆĚÜõć÷Ĕî  30 üĆîìĞćÖćø îĆïĒêŠüĆîđøĉęöéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂï

óĆÿéčîĆĚîđöČęĂñĎšĒêŠÜêĆĚÜĕéšøĆïøć÷ÜćîÝćÖñĎšøĆïñĉéßĂïĔîÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéčĒúšü  ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  1 ßčé ĒúąÿŠÜÿĞćđîćøć÷Üćîĕð÷ĆÜÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉî  1 ßčé óøšĂöìĆĚÜÿŠÜ

ÿĞćđîćøć÷Üćîĕð÷ĆÜĀîŠü÷ÜćîêšîÿĆÜÖĆé (ëšćöĊ) 1 ßčé éšü÷ 

14.2 đöČęĂñĎšĒêŠÜêĆĚÜĕéšøĆïøć÷ÜćîÝćÖñĎšøĆïñĉéßĂïĔîÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéčĒúąðøćÖäüŠćöĊ

óĆÿéčßĞćøčé  đÿČęĂöÿõćó  ĀøČĂÿĎâĕð  ĀøČĂĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšĔîĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕðÖĘĔĀšĒêŠÜêĆĚÜ

ÙèąÖøøöÖćøÿĂïĀć×šĂđìĘÝÝøĉÜ×ċĚîÙèąĀîċęÜ đüšîĒêŠÖøèĊìĊęđĀĘîĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîüŠćđðŨîÖćøđÿČęĂöÿõćó

đîČęĂÜöćÝćÖÖćøĔßšÜćîêćöðÖêĉĀøČĂÿĎâĕðêćöíøøößćêĉĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćÿĆęÜÖćøĔĀš

éĞćđîĉîÖćøÝĞćĀîŠć÷êŠĂĕðĕéšëšćñúÖćøóĉÝćøèćðøćÖäüŠćÝąêšĂÜĀćêĆüñĎšøĆïñĉééšü÷  ĔĀšĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåéĞćđîĉîÖćøêćöÖãĀöć÷ĒúąøąđïĊ÷ïìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ×ĂÜìćÜøćßÖćøĀøČĂ×ĂÜĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåîĆĚîêŠĂĕð 

 

15. ÖćøÝĞćĀîŠć÷óĆÿéč 

ĀúĆÜÝćÖÖćøêøüÝÿĂïĒúšü óĆÿéčĔéĀöéÙüćöÝĞćđðŨîĀøČĂĀćÖĔßšĔîĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕðÝą

ÿĉĚîđðúČĂÜÙŠćĔßšÝŠć÷öćÖ ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęđÿîĂøć÷ÜćîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå đóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜĔĀš

éĞćđîĉîÖćøêćöüĉíĊÖćøĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔé éĆÜîĊĚ 

15.1 ×ć÷ ĔĀšéĞćđîĉîÖćø×ć÷ēé÷üĉíĊìĂéêúćéÖŠĂî ĒêŠëšć×ć÷ēé÷üĉíĊìĂéêúćéĒúšüĕöŠĕéš

ñúéĊĔĀšîĞćüĉíĊìĊęÖĞćĀîéđÖĊę÷üÖĆïÖćøàČĚĂöćĔßšēé÷Ăîčēúö đüšîĒêŠÖøèĊ éĆÜîĊĚ 

(1) Öćø×ć÷óĆÿéčÙøĆĚÜĀîċęÜàċęÜöĊøćÙćàČĚĂĀøČĂĕéšöćøüöÖĆîĕöŠđÖĉî 500,000 ïćì 

Ýą×ć÷ēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜēé÷ÖćøđÝøÝćêÖúÜøćÙćÖĆîēé÷ĕöŠêšĂÜìĂéêúćéÖŠĂîÖĘĕéš  

(2) Öćø×ć÷ĔĀšĒÖŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĀøČĂĂÜÙŤÖćøÿëćîÿćíćøèÖčýúêćööćêøć  

47 (7)ĒĀŠÜðøąöüúøĆþãćÖø ĔĀš×ć÷ēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜēé÷ÖćøđÝøÝćêÖúÜøćÙćÖĆî 
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(3) Öćø×ć÷ĂčðÖøèŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ  đßŠî ēìøýĆóìŤđÙúČęĂîìĊę  ĒìĘïđúĘê ĔĀšĒÖŠ

đÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĂïĔĀšĕüšĔßšÜćîĔîĀîšćìĊę  đöČęĂïčÙÙúéĆÜÖúŠćüóšîÝćÖĀîšćìĊęĀøČĂ

ĂčðÖøèŤéĆÜÖúŠćüóšîøą÷ąđüúćÖćøĔßšÜćîĒúšü ĔĀš×ć÷ĔĀšĒÖŠïčÙÙúéĆÜÖúŠćüēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜēé÷Öćø

đÝøÝćêÖúÜøćÙćÖĆî 

ĀúĆÖđÖèæŤÖćø×ć÷ìĂéêúćé 

(1) Öćø×ć÷ēé÷üĉíĊìĂéêúćéĔĀšëČĂðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĒóŠÜĒúąóćèĉß÷Ť  

ēé÷ĔĀšñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ìĞćÖćøðøąđöĉîøćÙćìøĆó÷ŤÿĉîÖŠĂîÖćøðøąÖćý×ć÷ìĂéêúćé  

(2) ÖøèĊìĊęđðŨîóĆÿéčìĊęöĊÖćøÝĞćĀîŠć÷đðŨîÖćøìĆęüĕð ĔĀšóĉÝćøèćøćÙćìĊęàČĚĂ×ć÷ÖĆî

êćöðÖêĉĔîìšĂÜêúćé  ĀøČĂøćÙćìšĂÜëĉęî×ĂÜÿõćóðŦÝÝčïĆî×ĂÜóĆÿéčîĆĚî  è đüúćìĊęÝąìĞćÖćø×ć÷  Ēúą

ÙüøöĊÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøćÙćêćöÙüćöđĀöćąÿö  

(3) ÖøèĊìĊęđðŨîóĆÿéčìĊęĕöŠöĊÖćøÝĞćĀîŠć÷ìĆęüĕð  ĔĀšóĉÝćøèćøćÙćêćöúĆÖþèą  

ðøąđõì ßîĉé×ĂÜóĆÿéč ĒúąĂć÷čÖćøĔßšÜćî øüöìĆĚÜÿõćóĒúąÿëćîìĊęêĆĚÜ×ĂÜóĆÿéčéšü÷  

(4) ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøćÙćðøąđöĉî ēé÷

ÙĞćîċÜëċÜðøąē÷ßîŤ×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåéšü÷ 

(5) ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąÝšćÜñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęĔĀšïøĉÖćø×ć÷ìĂéêúćéđðŨî

ñĎšéĞćđîĉîÖćøÖĘĕéš 

15.2 ĒúÖđðúĊę÷î ĔĀšéĞćđîĉîÖćøêćöüĉíĊÖćøĒúÖđðúĊę÷îìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîøąđïĊ÷ïîĊĚ 

15.3 ēĂî ĔĀšēĂîĒÖŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå ĀøČĂĂÜÙŤÖćøÿëćîÿćíćøèÖčýúêćööćêøć    ĥĨ 

(Ĩ) ĒĀŠÜðøąöüúøĆþãćÖø ìĆĚÜîĊĚ ĔĀšöĊĀúĆÖåćîÖćøÿŠÜöĂïĕüšêŠĂÖĆîéšü÷ 

15.4 ĒðøÿõćóĀøČĂìĞćúć÷ êćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé 

- ÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöéĆÜÖúŠćüǰēé÷ðÖêĉĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî  60 üĆî îĆïëĆéÝćÖ

üĆîìĊęĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÿĆęÜÖćø 

- đÜĉîìĊęĕéšÝćÖÖćøÝĞćĀîŠć÷óĆÿéč  ĔĀšëČĂðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷üĉíĊÖćø

ÜïðøąöćèĀøČĂÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚî  ĀøČĂ×šĂêÖúÜĔîÿŠüîìĊęĔßš

đÜĉîÖĎšĀøČĂđÜĉîßŠü÷đĀúČĂ ĒúšüĒêŠÖøèĊ 

 

ÖćøÝĞćĀîŠć÷đðŨîÿĎâ 

ĔîÖøèĊìĊęóĆÿéčÿĎâĕðēé÷ĕöŠðøćÖäêĆüñĎšøĆïñĉéĀøČĂöĊêĆüñĎšøĆïñĉéĒêŠĕöŠÿćöćøëßé

ĔßšĕéšĀøČĂöĊêĆüóĆÿéčĂ÷ĎŠĒêŠĕöŠÿöÙüøéĞćđîĉîÖćø ÝĞćĀîŠć÷êćö×šĂǰ216  ĔĀšÝĞćĀîŠć÷óĆÿéčîĆĚîđðŨîÿĎâ      

êćöĀúĆÖđÖèæŤéĆÜîĊĚ 
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(1) ëšćóĆÿéčîĆĚîöĊøćÙćàČĚĂ ĀøČĂĕéšöćøüöÖĆîĕöŠđÖĉî 1,000,000 ïćì ĔĀšĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđðŨîñĎšóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ 

(2) ëšćóĆÿéčîĆĚîöĊøćÙćàČĚĂ ĀøČĂĕéšöćøüöÖĆîđÖĉî 1,000,000 ïćì ĔĀšéĞćđîĉîÖćø

éĆÜîĊĚ 

- øćßÖćøÿŠüîÖúćÜ  ĒúąøćßÖćøÿŠüîõĎöĉõćÙ  ĔĀšĂ÷ĎŠĔîĂĞćîćÝ×ĂÜ ÖøąìøüÜ        

ÖćøÙúĆÜđðŨîñĎšĂîčöĆêĉ 

- øćßÖćøÿŠüîìšĂÜëĉęî ĔĀšĂ÷ĎŠĔîĂĞćîćÝ×ĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆé ñĎšüŠćøćßÖćø

ÖøčÜđìóöĀćîÙøĀøČĂîć÷ÖđöČĂÜóĆì÷ć ĒúšüĒêŠÖøèĊđðŨîñĎšĂîčöĆêĉ 

- ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂČęî  ñĎšĔéÝąđðŨîñĎšöĊĂĞćîćÝĂîčöĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęĀîŠü÷Üćî    

×ĂÜøĆåîĆĚîÖĞćĀîéøĆåüĉÿćĀÖĉÝĔéöĊÙüćöÝĞćđðŨîÝąÖĞćĀîéüÜđÜĉîÖćøÝĞćĀîŠć÷óĆÿéčđðŨîÿĎâêćöüøøÙĀîċęÜ

ĒêÖêŠćÜĕðÝćÖìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîøąđïĊ÷ïîĊĚ  ĔĀšđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøüĉîĉÝÞĆ÷đóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂï  Ēúą

đöČęĂĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĒúšüĔĀšøć÷ÜćîÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîìøćïéšü÷ 

ÖćøúÜÝŠć÷ĂĂÖÝćÖïĆâßĊĀøČĂìąđïĊ÷î 

(1) đöČęĂĕéšéĞćđîĉîÖćøêćö×šĂ  215 Ēúą×šĂ 217 Ēúšü ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęúÜÝŠć÷óĆÿéčîĆĚî

ĂĂÖÝćÖïĆâßĊĀøČĂìąđïĊ÷îìĆîìĊ  ĒúšüĒÝšÜĔĀšÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉî  ìøćïõć÷Ĕî  30 üĆîîĆï

ĒêŠüĆîúÜÝŠć÷óĆÿéčîĆĚî 

(2) ÿĞćĀøĆïóĆÿéčàċęÜêšĂÜÝéìąđïĊ÷îêćöÖãĀöć÷ĔĀšĒÝšÜĒÖŠîć÷ìąđïĊ÷îõć÷Ĕî

øą÷ąđüúćìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîééšü÷ 

 

16.ǰÖćøĂčìíøèŤ 

 16.1 ñĎšàċęÜĕéš÷Čęî×šĂđÿîĂđóČęĂìĞćÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĊÿĉìíĉĂčìíøèŤ

đÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéč ĔîÖøèĊìĊęđĀĘîüŠćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĉĕéšðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤ 

ĒúąüĉíĊÖćøìĊęÖĞćĀîéĔîóøąøćßïĆââĆêĉîĊĚ  ÖãÖøąìøüÜ  øąđïĊ÷ï  ĀøČĂðøąÖćýìĊęĂĂÖêćöÙüćöĔî

óøąøćßïĆââĆêĉîĊĚđðŨîđĀêčĔĀšêîĕöŠĕéšøĆïÖćøðøąÖćýñúđðŨîñĎšßîąĀøČĂĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖđðŨî

ÙĎŠÿĆââćÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

 1 6.2 ñĎšöĊÿĉìíĉĂčìíøèŤÝą÷ČęîĂčìíøèŤĔîđøČęĂÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚĕöŠĕéš 

16.2.1 ÖćøđúČĂÖĔßšüĉíĊÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĀøČĂđÖèæŤìĊęĔßšĔîÖćøóĉÝćøèćñúÖćøÝĆéàČĚĂ       

ÝĆéÝšćÜêćöóøąøćßïĆââĆêĉîĊĚ×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

16.2.2 Öćø÷ÖđúĉÖÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰ
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16.2.3 ÖćøúąđüšîÖćøĂšćÜëċÜóøąøćßïĆââĆêĉîĊĚ  ÖãÖøąìøüÜ  øąđïĊ÷ï ĀøČĂðøąÖćýìĊę

ĂĂÖêćöóøąøćßïĆââĆêĉîĊĚĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜēé÷êøÜÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĔîðøąÖćý  đĂÖÿćø ĀøČĂ

ĀîĆÜÿČĂđßĉâßüî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

16.2.4 ÖøèĊĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ 

16.3 ÖćøĂčìíøèŤêšĂÜìĞćđðŨîĀîĆÜÿČĂúÜúć÷öČĂßČęĂñĎšĂčìíøèŤĔîĀîĆÜÿČĂĂčìíøèŤ  êšĂÜĔßšëšĂ÷ÙĞć

ÿčõćó Ēúąøąïč×šĂđìĘÝÝøĉÜĒúąđĀêčñúĂĆîđðŨîđĀêčĒĀŠÜÖćøĂčìíøèŤĔĀšßĆéđÝî  óøšĂöĒîïđĂÖÿćø

ĀúĆÖåćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĕðéšü÷ǰĔîÖøèĊìĊęđĀĘîÿöÙüøøĆåöîêøĊĂćÝĂĂÖøąđïĊ÷ïÖĞćĀîéüĉíĊÖćøĂčìíøèŤđðŨî

Ă÷ŠćÜĂČęîĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïÖćøĂčìíøèŤĂČęîéšü÷ÖĘĕéš 

16.4 ĔĀšñĎšöĊÿĉìíĉĂčìíøèŤ÷ČęîĂčìíøèŤêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚîõć÷ĔîđÝĘéüĆîìĞćÖćøîĆïĒêŠüĆî

ðøąÖćýñúÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ 

16.5 ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćĒúąüĉîĉÝÞĆ÷ĂčìíøèŤĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷ĔîđÝĘéüĆîìĞćÖćø 

îĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïĂčìíøèŤ  ĔîÖøèĊìĊęđĀĘîéšü÷ÖĆïĂčìíøèŤÖĘĔĀšéĞćđîĉîÖćøêćöÙüćöđĀĘîîĆĚîõć÷Ĕî

ÖĞćĀîéđüúćǰĔîÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕöŠđĀĘîéšü÷ÖĆïĂčìíøèŤ  ĕöŠüŠćìĆĚÜĀöéĀøČĂïćÜÿŠüîĔĀšđøŠÜ

øć÷ÜćîÙüćöđĀĘîóøšĂöđĀêčñúĕð÷ĆÜÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤǰõć÷ĔîÿćöüĆîìĞćÖćøîĆïĒêŠüĆîìĊę 

ÙøïÖĞćĀîé 

16.6 đöČęĂĕéšøĆïøć÷ÜćîÝćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  ĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤóĉÝćøèć

ĂčìíøèŤĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî ÿćöÿĉïüĆîîĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćüĀćÖđøČęĂÜĔéĕöŠĂćÝóĉÝćøèćĕéš

ìĆîĔîÖĞćĀîéîĆĚî  ĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤ×÷ć÷øą÷ąđüúćĂĂÖĕðĕéš ĕöŠđÖĉîÿĂÜÙøĆĚÜ  ÙøĆĚÜúą

ĕöŠđÖĉîÿĉïĀšćüĆîîĆïĒêŠüĆîìĊęÙøïÖĞćĀîéđüúćéĆÜÖúŠćü  ĒúąĒÝšÜĔĀšñĎšĂčìíøèŤĒúąñĎšßîąÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ

ĀøČĂñĎšĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖìøćïĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤđĀĘîüŠćĂčìíøèŤôŦÜ×ċĚîĒúąöĊñú

êŠĂÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĂ÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâ  ĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤÿĆęÜĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

éĞćđîĉîÖćøĔĀšöĊÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĔĀöŠĀøČĂđøĉęöÝćÖ×ĆĚîêĂîĔéêćöìĊęđĀĘîÿöÙüø  ĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćø

óĉÝćøèćĂčìíøèŤđĀĘîüŠćĂčìíøèŤôŦÜĕöŠ×ċĚîĀøČĂĕöŠöĊñúêŠĂÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĂ÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâ  ĔĀšĒÝšÜ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂìĞćÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜêŠĂĕðÖćøüĉîĉÝÞĆ÷×ĂÜÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤĔĀšđðŨî

ìĊęÿčéĔîÖøèĊìĊęóšîÖĞćĀîéøą÷ąđüúćóĉÝćøèćĂčìíøèŤêćöüøøÙĀîċęÜĒúšü  ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèć

ĂčìíøèŤ÷ĆÜóĉÝćøèćĕöŠĒúšüđÿøĘÝ  ĔĀš÷čêĉđøČęĂÜ ĒúąĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤĒÝšÜñĎšĂčìíøèŤĒúą    

ñĎšßîąÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĀøČĂñĎšĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖìøćï  óøšĂöÖĆïĒÝšÜĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĞćÖćøÝĆéàČĚĂ

ÝĆéÝšćÜêŠĂĕðñĎšĂčìíøèŤñĎšĔéĕöŠóĂĔÝÙĞćüĉîĉÝÞĆ÷×ĂÜÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤ  ĀøČĂÖćø÷čêĉđøČęĂÜĒúą

đĀĘîüŠćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêšĂÜøĆïñĉéßéĔßšÙŠćđÿĊ÷Āć÷  ñĎšîĆĚîöĊÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊêŠĂýćúđóČęĂđøĊ÷ÖĔĀšĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåßéĔßšÙŠćđÿĊ÷Āć÷ĕéš  ĒêŠÖćøôŜĂÜÙéĊéĆÜÖúŠćüĕöŠöĊñúÖøąìïêŠĂÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåĕéšúÜîćöĔîÿĆââćÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜîĆĚîĒúšü 
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17.ǰÖćøøšĂÜđøĊ÷î 

17.1 ñĎšĔéđĀĘîüŠćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöĉĕéšðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøìĊęÖĞćĀîé 

ĔîÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå ÖãÖøąìøüÜ øąđïĊ÷ï ĀøČĂðøąÖćý 

ìĊęĂĂÖêćöÙüćöĔîÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå öĊÿĉìíĉøšĂÜđøĊ÷î 

ĕð÷ĆÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚîĀøČĂÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤ ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéš 

17.2 Öćø÷Čęî×šĂøšĂÜđøĊ÷î êšĂÜéĞćđîĉîÖćøõć÷Ĕî 15 üĆî îĆïĒêŠüĆîìĊęøĎšĀøČĂÙüøøĎšüŠć 

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚîöĉĕéšðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøìĊęÖĞćĀîéĔîÖãĀöć÷üŠćéšü÷Öćø

ÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå  ÖãÖøąìøüÜ  øąđïĊ÷ï ĀøČĂðøąÖćýìĊęĂĂÖêćöÙüćöĔî

ÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå 

17.3 ÖćøøšĂÜđøĊ÷îêšĂÜìĞćđðŨîĀîĆÜÿČĂúÜúć÷öČĂßČęĂñĎšøšĂÜđøĊ÷î  ĔîÖøèĊñĎšøšĂÜđøĊ÷îđðŨîîĉêĉïčÙÙú

êšĂÜúÜúć÷öČĂßČęĂ×ĂÜÖøøöÖćøàċęÜđðŨîñĎšöĊĂĞćîćÝÖøąìĞćÖćøĒìîîĉêĉïčÙÙúĒúąðøąìĆïêøć×ĂÜîĉêĉ

ïčÙÙúǰ(ëšćöĊ)ǰĀîĆÜÿČĂøšĂÜđøĊ÷î  êšĂÜĔßšëšĂ÷ÙĞćÿčõćó  Ēúąøąïč×šĂđìĘÝÝøĉÜĒúąđĀêčñúĂĆîđðŨîđĀêčĒĀŠÜ

ÖćøøšĂÜđøĊ÷îĔĀšßĆéđÝî óøšĂöĒîïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĕðéšü÷ 

17.4 ĔîÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷î  ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèć×šĂøšĂÜđøĊ÷î

ĔĀšĒúšüđÿøĘÝēé÷đøĘü  ĒúšüĒÝšÜñúĔĀšñĎšøšĂÜđøĊ÷îìøćïēé÷ĕöŠßĆÖßšć  óøšĂöìĆĚÜĒÝšÜĔĀšÙèąÖøøöÖćø

óĉÝćøèćĂčìíøèŤìøćïéšü÷ 

17.5 ĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤĕéšøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷îĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèć

ĂčìíøèŤóĉÝćøèć×šĂøšĂÜđøĊ÷îĔĀšĒúšüđÿøĘÝēé÷đøĘü ĒúšüĒÝšÜñúĔĀšñĎšøšĂÜđøĊ÷îĒúąĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìøćï

éšü÷ 

17.6 ÙĞćüĉîĉÝÞĆ÷×ĂÜÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤ ĔĀšđðŨîìĊęÿčé 

17.7 ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤĂćÝÖĞćĀîéøć÷úąđĂĊ÷éĂČęîđóĉęöđêĉöĕéšêćöÙüćöÝĞćđðŨî 

đóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø 
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ÝĆéóĉöóŤøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜǰøŠćÜðøąÖćýǰ           

ĒúąøŠćÜđĂÖÿćøĄ đÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęǰ

đÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

ÿćöćøëéĎøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜðøąÖćýǰĒúąđĂÖÿćøĄǰǰǰ
ĕéšÝćÖđüĘïĕàêŤ×ĂÜĀîŠü÷Üćî/ÖøöïĆâßĊÖúćÜ 

ĕöŠđĀĘîßĂï   
ÿŠÜÖúĆïđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂĒÖšĕ× 

ÖøöïĆâßĊÖúćÜÝĆéÿŠÜðøąÖćýĒúą
đĂÖÿćøĕð÷ĆÜñĎš×ć÷/ñĎšĔĀšïøĉÖćø/
ñĎšøĆïÝšćÜǰìĊęúÜìąđïĊ÷îĔîøąïïǰǰǰǰǰ
e-GP ĒúąöĊÿĉîÙšćĀøČĂïøĉÖćøĔî
øąïïǰe-catalog ìĊęöĊÙüćö
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå
ÖĞćĀîéǰÝąĕéšøĆïǰmail.ÝćÖøąïïǰ
e-GP 

ÖøèĊ÷ĆÜĕöŠúÜìąđïĊ÷î ÖøèĊúÜìąđïĊ÷îĒúšüǰĒêŠ÷ĆÜĕöŠĕéš      

úÜÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøĔîǰe-catalog 

êšĂÜéĞćđîĉîÖćøÖŠĂîüĆîđÿîĂøćÙć 

đĀĘîßĂïǰĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøđñ÷ĒóøŠ

ðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰéšü÷üĉíĊǰe-market 

ìćÜđüĘïĕàêŤĀîŠü÷Üćî/ÖøöïĆâßĊÖúćÜǰĒúąðŗé

ðøąÖćýìĊęĀîŠü÷ÜćîĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 üĆîìĞćÖćø 

úÜìąđïĊ÷îĔîøąïïǰe-GP 
ĒúąúÜÿĉîÙšć/ïøĉÖćøǰĔî
øąïïǰĔîǰe-catalog 

úÜÿĉîÙšć/ïøĉÖćøǰĔîøąïïǰǰǰǰǰǰ
e-catalog 

ñĎš×ć÷/ñĎš ĔĀšïøĉÖćø/ñĎšøĆïÝšćÜǰìĊęĕöŠĕéšúÜìąđïĊ÷îĒúą÷ĆÜ

ĕöŠĕéšïĆîìċÖÿĉîÙšć/ïøĉÖćøǰĀøČĂúÜìąđïĊ÷îĒúšüĒêŠ÷ĆÜ

ĕöŠĕéšïĆîìċÖÿĉîÙšć/ïøĉÖćøǰĔîøąïïǰ e-catalogǰìĊęĕéš

øĆïìøćï×šĂöĎúðøąÖćýÝćÖđüĘïĕàêŤǰĀćÖðøąÿÜÙŤÝą
đÿîĂøÙćÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚ 
 

ïììĊęǰ3 

ǰǰǰĒîüðäĉïĆêĉÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜêćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ 

üŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó.ý. 2560 (Workflow) 
 

õćóìĊęǰ3-1 ×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊêúćé

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-market)    

 

đÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜǰ 

ĔïÙĞć×ĂđÿîĂøćÙćøŠćÜðøąÖćýǰĒúąøŠćÜđĂÖÿćø 

ÖćøàČĚĂĀøČĂÖćøÝšćÜéšü÷üĉíĊǰe-market 
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ÖĞćĀîéđðŨîüĆîëĆéÝćÖüĆîÿčéìšć÷×ĂÜøą÷ąđüúćÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøđñ÷ĒóøŠìćÜđüĘïĕàêŤ 

 

(1) ÖćøđÿîĂøćÙćǰēé÷ĔïđÿîĂøćÙćǰüÜđÜĉîđÖĉîǰ

500,000 ïćìǰĒêŠĕöŠđÖĉîǰ5,000,000 ïćì 

 

(2) ÖćøđÿîĂøćÙćǰēé÷ÖćøðøąöĎú

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰüÜđÜĉîđÖĉîǰ5,000,000 ïćìǰ 

 

ñĎšđÿîĂøćÙćéĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚǰ

1. đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîđÿîĂøćÙćĒúąðøąÿÜÙŤ

ÝąđÿîĂøćÙćǰđöČęĂëċÜÖĞćĀîéđüúćđÿîĂøćÙćǰ

ĔĀšǰLog in đ×šćÿĎŠøąïïÖćøđÿîĂøćÙćǰđóČęĂ

đÿîĂøćÙćñŠćîøąïïǰe-GP 

2. đöČęĂđÿîĂøćÙćĒúšüêšĂÜ÷Čî÷ĆîÖćøđÿîĂ

øćÙćǰēé÷đÿîĂøćÙćĕéšđóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üđìŠćîĆĚîǰ

ñĎšđÿîĂøćÙćéĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚǰ

1. đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîđÿîĂøćÙćĒúąðøąÿÜÙŤÝąđÿîĂøćÙćǰĔĀšÿŠÜ

ĔïđÿîĂøćÙćöć÷ĆÜÿŠüîøćßÖćøñŠćîìćÜøąïïǰe-GPǰĔîüĆîǰđüúćǰ

ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéǰ

2. đöČęĂëċÜÖĞćĀîéđÿîĂøćÙćǰĔĀšñĎšđÿîĂøćÙćǰLog in đóČęĂ

úÜìąđïĊ÷îĒúąìéÿĂïøąïïǰõć÷ĔîđüúćìĊęÿŠüîøćßÖćøÖĞćĀîéǰ

(úÜìąđïĊ÷îǰ15 îćìĊǰĒúąìéÿĂïǰ15 îćìĊ)  

3. đøĉęöÖøąïüîÖćøđÿîĂøćÙćǰēé÷ÖćøðøąöĎúĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔî

đüúćøćßÖćøñŠćîìćÜøąïïǰe-GPǰìĆĚÜîĊĚÖøąïüîÖćøđÿîĂøćÙć

ĔĀšÖøąìĞćõć÷Ĕîđüúćǰ30 îćìĊǰēé÷ÝąđÿîĂøćÙćÖĊęÙøĆĚÜÖĘĕéšǰ

    ÖøèĊöĊñĎšđÿîĂøćÙćĀúć÷øć÷ǰ ÖøèĊöĊñĎšđÿîĂøćÙćøć÷đéĊ÷üǰ         ÖøèĊĕöŠöĊñĎšđÿîĂøćÙćǰ

ĔĀšđÿîĂÙüćöđĀĘîĔĀšàČĚĂ/  

ÝšćÜǰÝćÖøć÷ìĊęđÿîĂøĂćÙć

êęĞćÿčéǰÖøèĊöĊñĎšđÿîĂøćÙć

êęĞćÿčéđìŠćÖĆîĀúć÷øć÷ǰ     

ĔĀšóĉÝćøèćñĎšìĊęđÿîĂøćÙć  

ĔîúĞćéĆïĒøÖǰ

óĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćǰ

öĊÙüćöđĀöćąÿöĒúą

đðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂ

øćßÖćøǰĔĀšđÿîĂ

ÙüćöđĀĘîĔĀšøĆïøćÙćǰ

ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

đÿîĂÙüćöđĀĘîđóČęĂ

÷ÖđúĉÖĒúąéĞćđîĉîÖćø

ĔĀöŠĀøČĂĔßšüĉíĊÙĆéđúČĂÖ

ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜǰ

êćööćêøćǰ56 (1) (Ö) 

ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 

êćööćêøćǰ56 (2) (Ö) 

óĉÝćøèćĒúšü    

đĀĘîüŠćĕöŠöĊÙüćö

đĀöćąÿöĒúą      

ĕöŠđðŨîðøąē÷ßîŤ    

êŠĂøćßÖćøǰĔĀšđÝšć

đÿîĂÙüćöđĀĘîđóČęĂ

÷ÖđúĉÖĒúąÝĆéàČĚĂ/

ÝšćÜĔĀöŠ 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊêúćéĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ       

(e-market) (êŠĂ)  

ÖćøđÿîĂøćÙćēé÷üĉíĊǰe-market 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖćøóĉÝćøèćñúÖćøđÿîĂøćÙć 
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(1) ĔĀšđøĊ÷ÖñĎšßîąÖćøđÿîĂ

øćÙćøć÷îĆĚîöćêŠĂøĂÜøćÙćǰ

ĀćÖêŠĂøĂÜøćÙćĒúšüǰøćÙćìĊę

đÿîĂĔĀöŠĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊę

ÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰĀøČĂÿĎÜÖüŠćĒêŠ

ĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰ10 ×ĂÜüÜđÜĉî

ìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĀøČĂêŠĂøĂÜ

øćÙćĒúšüĕöŠ÷ĂöúéøćÙćǰ  

ĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝą

àČĚĂĀøČĂÝšćÜĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰ 

10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂ

ÝšćÜǰëšćđĀĘîüŠćđðŨîøćÙćìĊę

đĀöćąÿöǰĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂ

ÝšćÜÝćÖñĎšđÿîĂĂćÙćøć÷îĆĚîǰ

(2) ëšćìĞćêćöǰ(1) ĒúšüĕöŠĕéšñúǰ

ĔĀšđøĊ÷Öøć÷ìĊęđĀĘîÿöÙüøàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜìčÖøć÷öćđÿîĂøćÙć

ĔĀöŠóøšĂöÖĆîǰēé÷ñŠćîĔïđÿîĂ

øćÙćǰĀćÖøć÷êęĞćÿčéĔîÙøĆĚÜîĆĚî

đÿîĂøćÙćĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęǰ

ÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĀøČĂÿĎÜÖüŠćĕöŠ

đÖĉîøšĂ÷úąǰ10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęǰ

ÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰëšćđĀĘîüŠćđðŨî

øćÙćìĊęđĀöćąÿöĔĀšđÿîĂàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜÝćÖñĎšđÿîĂøćÙćǰǰǰǰ

øć÷îĆĚî 

 

(3) ëšćéĞćđîĉîÖćøêćöǰ(2) 

ĒúšüĕöŠĕéšñúǰĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšć

đÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć÷ÖđúĉÖ

ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚîǰ

ìĆĚÜîĊĚǰÖćøéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂ

ÝšćÜÙøĆĚÜĔĀöŠĔĀšîĞćÙüćöĔî×šĂǰ

38 üøøÙÿćö öćĔßšïĆÜÙĆïēé÷

Ăîčēúöǰ

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîßĂïǰ ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕöŠđĀĘîßĂïǰ

đĀĘîßĂï ĕöŠđĀĘîßĂï 

ǰǰ÷ÖđúĉÖ 

ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęÿŠÜñúÖćø

óĉÝćøèćĔĀšñĎšđÿîĂøćÙćìčÖøć÷ǰǰǰǰ

ìøćïĒúąðøąÖćýñúÖćøóĉÝćøèćǰǰ

ĔîđüĘïĕàêŤÖøöïĆâßĊÖúćÜĒúąđüĘïĕàêŤ

ĀîŠü÷Üćî 

ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęßĊĚĒÝÜ 

ÖøèĊøćÙć×ĂÜñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćìĊęđĀĘîÙüøàČĚĂ/ÝšćÜÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 

ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćĒúąÙüćöđĀĘî 

óøšĂöéšü÷đĂÖÿćøêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂóĉÝćøèćđĀĘîßĂï 

 

ĔîÖøèĊìĊęñĎšđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéǰđÿîĂøćÙćñĉéđÜČęĂîĕ×êćöìĊęÖĞćĀîéǰĔĀšëČĂüŠćñĎšđÿîĂøćÙćøć÷éĆÜÖúŠćüĕöŠñŠćîÙčèÿöïĆêĉ

êćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéǰĔĀšóĉÝćøèćđóČęĂ÷ÖđúĉÖǰĀøČĂóĉÝćøèćñĎšđÿîĂøćÙćêęĞćĔîúĞćéĆïëĆéĕðđðŨîñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙć 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊêúćéĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ       

(e-market) (êŠĂ)  
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ÖćøÝĆéìĞćđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊǰe-bidding 

-ǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøŠćÜ

đĂÖÿćøðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰêćöêĆüĂ÷ŠćÜ

đĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰìĊę

ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷Ąǰ

ÖĞćĀîé 

 

- ÖćøÝĆéìĞćđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ 

ëšćÝĞćđðŨîêšĂÜöĊ×šĂÙüćöĀøČĂøć÷ÖćøĒêÖêŠćÜĕðÝćÖ

ĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ĄǰÖĞćĀîé ēé÷öĊ

ÿćøąÿĞćÙĆâêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĒïïĒúąĕöŠìĞćĔĀš

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđÿĊ÷đðøĊ÷ï ÖĘĔĀšÖøąìĞćĕéš đüšîĒêŠ 

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćÝąöĊðŦâĀćĔîìćÜ

đÿĊ÷đðøĊ÷ïĀøČĂĕöŠøĆéÖčöóĂ ÖĘĔĀšÿŠÜøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂ

ĀøČĂÝšćÜĒúąðøąÖćýđñ÷ĒóøŠéĆÜÖúŠćüĕðĔĀšÿĞćîĆÖÜćî

ĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčéêøüÝóĉÝćøèćÖŠĂî 

 

- ÖćøÖĞćĀîéüĆî đüúćÖćøđÿîĂ

øćÙćĔîđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĒúą

ðøąÖćýđñ÷ĒóøŠǰĔĀšÖĞćĀîéđðŨî   

üĆîëĆéÝćÖüĆîÿčéìšć÷×ĂÜøą÷ąđüúć

Öćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćø

àČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷ÖĞćĀîéđðŨîüĆî đüúć 

ìĞćÖćøđìŠćîĆĚî ĒúąđüúćĔîÖćø

đÿîĂøćÙćĔĀšëČĂêćöđüúć×ĂÜøąïï

ÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜõćÙøĆåéšü÷

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤđðŨîđÖèæŤ 

- ÖćøÝĆéĀćìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîǰǰǰ

ēé÷ÿõćó×ĂÜÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ

ÝąêšĂÜÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×ĕüšĔî

đĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊ

ðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ    

ĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂîĞćêĆüĂ÷ŠćÜ   

óĆÿéčìĊęđÿîĂöćĒÿéÜđóČęĂìéúĂÜ   

ĀøČĂìéÿĂï ĀøČĂîĞćđÿîĂÜćî 

ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé      

ĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂîĞćêĆüĂ÷ŠćÜ   

óĆÿéčîĆĚîöćĒÿéÜđóČęĂìéúĂÜ 

ĀøČĂìéÿĂï ĀøČĂîĞćđÿîĂÜćî   

êćöüĆî Ēúąđüúć èǰÿëćîìĊę   

ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé 

 

-ǰÖøèĊÖćøðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤÙøĆĚÜĔéìĊęÖĞćĀîéĔĀš 

êšĂÜöĊđĂÖÿćøĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éĔî

ÿŠüîìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâðøąÖĂïÖćø

÷Čęî×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊę÷Čęî

ñŠćîìćÜøąïïǰĀćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

đĀĘîüŠćđĂÖÿćøéĆÜÖúŠćüöĊðøĉöćèöćÖ

ĒúąđðŨîĂčðÿøøÙ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĔî

ÖćøîĞćđ×šćøąïï ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ÖĞćĀîéĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂîĞćđĂÖÿćø

ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éîĆĚîóøšĂöÿøčð

ÝĞćîüîđĂÖÿćøĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷é

éĆÜÖúŠćüöćÿŠÜ è ìĊęìĞćÖćø×ĂÜ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîõć÷ĀúĆÜ ēé÷    

ĔĀšúÜúć÷öČĂßČęĂ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ   

óøšĂöðøąìĆïêøćÿĞćÙĆâ×ĂÜîĉêĉ

ïčÙÙú (ëšćöĊ) ÖĞćÖĆïĔîđĂÖÿćø      

ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éîĆĚîéšü÷ 

- ÖćøÖĞćĀîéüĆîĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

îĞćêĆüĂ÷ŠćÜóĆÿéčìĊęđÿîĂöćĒÿéÜ

đóČęĂìéúĂÜ ĀøČĂìéÿĂïĀøČĂ

îĞćđÿîĂÜćî ĀøČĂîĞćđĂÖÿćøĀøČĂ

øć÷úąđĂĊ÷éöćÿŠÜ ĔĀšĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåÖĞćĀîéđðŨîüĆîĔéüĆîĀîċęÜ

õć÷Ĕî 5 üĆîìĞćÖćø îĆïëĆéÝćÖ

üĆîđÿîĂøćÙć đüšîĒêŠÖćø

éĞćđîĉîÖćøìĊęĕöŠĂćÝéĞćđîĉîÖćøüĆî

ĔéüĆîĀîċęÜĕéš ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

óĉÝćøèćÖĞćĀîéöćÖÖüŠć 1 üĆî

ĕéšĒêŠÝĞćîüîüĆîéĆÜÖúŠćüêšĂÜĕöŠ

đÖĉî 5 üĆîìĞćÖćø îĆïëĆéÝćÖüĆî

đÿîĂøćÙć ìĆĚÜîĊĚ ĔĀšøąïčĕüšđðŨî

đÜČęĂîĕ×ĔîđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ

éšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀšßĆéđÝî 

 

×ĆĚîêĂîǰüĉíĊǰe-bidding 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-bidding) (ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜàċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉîǰ500,000 ïćì) 
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ĕöŠîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúą

øŠćÜđĂÖÿćøðøąÖüé

øćÙćĄǰđñ÷ĒóøŠĔĀš

ÿćíćøèßîǰđÿîĂĒîą

üĉÝćøèŤǰ

îĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćø

ðøąÖüéøćÙćĄǰđñ÷ĒóøŠìćÜ

đüĘïĕàêŤĀîŠü÷ÜćîĒúąđüĘïĕàêŤ

ÖøöïĆâßĊÖúćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 

üĆîìĞćÖćøđóČęĂĔĀšÿćíćøèßîǰ

đÿîĂĒîąǰüĉÝćøèŤǰ

ĒÝšÜÙüćöđĀĘîĔĀšĀĆüĀîšć

đÝšćĀîšćìĊęóĆÿéčĒúąñĎšøĆïñĉéßĂï

ÝĆéìĞćøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèą

đÞóćąđóČęĂéĞćđîĉîÖćøðøĆïðøčÜ

ĒÖšĕ×ǰ

đĀĘîßĂïøŠćÜǰ ĕöŠđĀĘîßĂïøŠćÜǰ

- ÖøèĊìĊęöĊñĎšöĊÙüćöÙĉéđĀĘî ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęøŠüöÖĆïñĎšöĊĀîšćìĊęøĆïñĉéßĂïÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîĀøČĂ

øć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ óĉÝćøèćüŠćÿöÙüøéĞćđîĉîÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ĀøČĂĕöŠ   

ēé÷ĔĀšéĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ 

                 (1) ÖøèĊóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć ÙüøðøĆïðøčÜøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüé

øćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĒúąđöČęĂéĞćđîĉîÖćøðøĆïðøčÜĒúšüđÿøĘÝǰĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷ÜćîóøšĂöÙüćöđĀĘî

ĒúąøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęĒÖšĕ× đÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåđóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂï đöČęĂĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĒúšü ĔĀšîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷   

üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęðøĆïðøčÜéĆÜÖúŠćüđñ÷ĒóøŠĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ   

Ēúą×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜ đðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 3 üĆîìĞćÖćø ĒúąĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜ   

ñĎšöĊÙüćöÙĉéđĀĘîìčÖøć÷ìøćïđðŨîĀîĆÜÿČĂ 

 

 

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

 

- ÖćøîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĄǰđñ÷ĒóøŠĔĀšÿćíćøèßîǰđÿîĂĒîąǰüĉÝćøèŤǰĀøČĂöĊÙüćöđĀĘîđðŨî

úć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøǰĔĀšÿŠüîøćßÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚ 

    (1) ÖćøÝĆéĀćóĆÿéč öĊøćÙćđÖĉî 500,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî 5,000,000 ïćì ĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčúóĉîĉÝ×ĂÜÿŠüîøćßÖćøǰǰǰ       

ìĊęÝąĔĀšöĊÖćøđñ÷ĒóøŠĔĀšÿćíćøèßîǰđÿîĂĒîąǰüĉÝćøèŤǰĀøČĂöĊÙüćöđĀĘîđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøĀøČĂĕöŠÖĘĕéš 

    (2) ÖćøÝĆéĀćóĆÿéčöĊøćÙćđÖĉî 5,000,000 ïćì ĔĀšÿŠüîøćßÖćøîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤđñ÷ĒóøŠĔĀšÿćíćøèßîǰđÿîĂĒîąǰüĉÝćøèŤǰĀøČĂöĊÙüćöđĀĘîđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø 

 

 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-bidding) (ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜàċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉîǰ500,000 ïćì) (êŠĂ) 
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          (2) ÖøèĊóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć ĕöŠÙüøðøĆïðøčÜøŠćÜðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüé

øćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷ÜćîóøšĂöÙüćöđĀĘîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđöČęĂ

ĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĒúšü ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜñĎšöĊÙüćöÙĉéđĀĘîìčÖøć÷ìøćïđðŨîĀîĆÜÿČĂ 

 

øą÷ąđüúćÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰe-bidding 

(1) üÜđÜĉîìĊęàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜ àċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉî 500,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî 5,000,000 ïćì 

ĔĀšÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 üĆîìĞćÖćø 

(2) üÜđÜĉîìĊęàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜ àċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉî 5,000,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî 10,000,000 ïćì 

ĔĀšÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 10 üĆîìĞćÖćø 

(3) üÜđÜĉîìĊęàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜ àċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉî 10,000,000 ïćì ĒêŠĕöŠđÖĉî 50,000,000 ïćì 

ĔĀšÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12 üĆîìĞćÖćø 

(4) üÜđÜĉîìĊęàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜ àċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉî 50,000,000 ïćì ×ċĚîĕð ĔĀšÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 

20 üĆîìĞćÖćø 

 

ĀćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšÖĞćĀîé

øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜðøąÖćýĀøČĂđĂÖÿćø

àČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĀøČĂ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîǰǰ

ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜ

óĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂǰǰǰǰ

ĕöŠÙøïëšüîĔîÿŠüîìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâǰǰǰǰ

êćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷Ąǰǰǰ

ÖĞćĀîéǰĕöŠüŠćìĆĚÜĀöéĀøČĂĒêŠïćÜÿŠüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖÖćø

éĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚîǰǰǰǰǰǰ

ĒúšüéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠĔĀšëĎÖêšĂÜêŠĂĕð 

 

đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîđÿîĂøćÙćéšü÷üĉíĊ

ðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĔĀš

ñĎšðøąÖĂïÖćøđ×šćÿĎŠøąïïðøąÖüé

øćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĒúąĔĀšđÿîĂ

øćÙćõć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé ēé÷

ÿćöćøëđÿîĂøćÙćĕéšđóĊ÷ÜÙøĆĚÜ

đéĊ÷ü 

đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîđÿîĂøćÙć 

ĀšćööĉĔĀšøŠîĀøČĂđúČęĂî ĀøČĂ

đðúĊę÷îĒðúÜÖĞćĀîéüĆîđÿîĂ

øćÙć ĀøČĂøĆïđĂÖÿćøÖćø÷Čęî

đÿîĂøćÙćîĂÖđĀîČĂÝćÖ

ÖøèĊìĊęĕéšÖĞćĀîéĕüš 

 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-bidding) (ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜàċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉîǰ500,000 ïćì) (êŠĂ) 
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ĀîšćìĊęÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúÖćøðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ 

 

           ÙèąÖøøöÖćøĂćÝÿĂïëćö×šĂđìĘÝÝøĉÜđóĉęöđêĉöÝćÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéÖĘĕéš ĒêŠÝąĔĀšñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

đðúĊę÷îĒðúÜÿćøąÿĞćÙĆâìĊęđÿîĂĕüšĒúšüöĉĕéš ĒúąĀćÖÙèąÖøøöÖćøđĀĘîüŠćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéöĊÙčèÿöïĆêĉ            

ĕöŠÙøïëšüîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšÖĞćĀîé ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêĆéøć÷ßČęĂ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 

ĔîÖøèĊìĊęñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéđÿîĂđìÙîĉÙĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčĕöŠÙøïëšüî 

 ĀøČĂđÿîĂøć÷úąđĂĊ÷éĒêÖêŠćÜĕðÝćÖđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîé ĔîÿŠüîìĊęöĉĔßŠÿćøąÿĞćÙĆâ ĒúąÙüćö 

ĒêÖêŠćÜîĆĚîĕöŠöĊñúìĞćĔĀšđÖĉéÖćøĕéšđðøĊ÷ïđÿĊ÷đðøĊ÷ïĀøČĂđðŨîÖćøñĉéóúćéđúĘÖîšĂ÷ĔĀšóĉÝćøèćñŠĂîðøîÖćøêĆéÿĉìíĉĝ 

ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 

 

     (3) ÙĆéđúČĂÖóĆÿéčĀøČĂÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęëĎÖêšĂÜ ĒúąóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊę

ÖĞćĀîéĔîðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙć ēé÷đøĊ÷ÜúĞćéĆïñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéĀøČĂĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜÿčé ĕöŠđÖĉî    

3 øć÷ĔîÖøèĊìĊęñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšĕöŠ÷Ăöđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé

êćöđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙć ĔĀšóĉÝćøèćñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćøć÷ëĆéĕðĀøČĂñĎšìĊęĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜøć÷ëĆéĕðêćöúĞćéĆï 

ĒúšüĒêŠÖøèĊ 

 
 
     (4) ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèć ĒúąÙüćöđĀĘîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï 

ìĆĚÜîĊĚ øć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćéĆÜÖúŠćüĂ÷ŠćÜîšĂ÷ ĔĀšðøąÖĂïéšü÷øć÷ÖćøĂ÷ŠćÜîšĂ÷ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

          (Ö) øć÷ÖćøóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 

          (×) øć÷ßČęĂñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ øćÙćìĊęđÿîĂ Ēúą×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷ 

          (Ù) øć÷ßČęĂñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖüŠćĕöŠđðŨîñĎšöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî 

          (Ü) ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ óøšĂöđÖèæŤÖćøĔĀšÙąĒîî 

          (Ý) ñúÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂĒúąÖćøĔĀšÙąĒîî×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷óøšĂöđĀêčñú

ÿîĆïÿîčîĔîÖćøóĉÝćøèć 

 
 

 ×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-bidding) (ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜàċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉîǰ500,000 ïćì) (êŠĂ) 

 

 

 

 

     (1) ÝĆéóĉöóŤĔïđÿîĂøćÙćĒúąđĂÖÿćøÖćøđÿîĂøćÙć×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷ñŠćîìćÜøąïïÝĞćîüîǰ1 ßčéǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ĔĀšÖøøöÖćøìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïĕüšĔîĔïđÿîĂøćÙćĒúąđĂÖÿćøÖćøđÿîĂøćÙć×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖĒñŠî 

      (2) êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî ĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîÖćøđÿîĂøćÙćêŠćÜė ĒúąóĆÿéčêĆüĂ÷ŠćÜ (ëšćöĊ) 

ĀøČĂóĉÝćøèćÖćøîĞćđÿîĂÜćî×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷ ĀøČĂđĂÖÿćøĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éìĊęĒúšüÙĆéđúČĂÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęǰǰ

ĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî Ēúą÷ČęîđĂÖÿćøđÿîĂøćÙćÙøïëšüî ëĎÖêšĂÜ öĊÙčèÿöïĆêĉĒúą×šĂđÿîĂìćÜéšćîđìÙîĉÙĀøČĂ

đÿîĂóĆÿéčìĊęöĊøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćąÙøïëšüî ëĎÖêšĂÜ êćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĕüš 
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      - đöČęĂóĉÝćøèćñúÖćøðøąÖüéøćÙćĒúšüðøćÖäüŠć öĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀúć÷øć÷ 

ĒêŠëĎÖêšĂÜêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéĔîđĂÖÿćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂ÷ÖđúĉÖÖćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤÙøĆĚÜîĆĚî ĒêŠëšćđĀĘîüŠćöĊđĀêčñú 

ÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðēé÷ĕöŠêšĂÜ÷ÖđúĉÖ ĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúĄ êŠĂøĂÜøćÙćÖĆïñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî

ĒúšüđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð 

 

 
      - ÖøèĊĕöŠöĊñĎšđÿîĂøćÙćĀøČĂöĊĒêŠĕöŠëĎÖêšĂÜêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîé ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂ÷ÖđúĉÖ 

ĒúąéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠ ĒêŠĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćǰéĞćđîĉîēé÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ

ĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊ ÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖêćööćêøć 56 (1) (Ö) ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜêćö

öćêøć 56 (2) (Ö) ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéš  

     - đüšîĒêŠ ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęî ĔĀšđøĉęö

ÖøąïüîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔĀöŠ 

 
 

 
ÖøèĊøćÙć×ĂÜñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćìĊęđĀĘîÙüøàČĚĂ/ÝšćÜÿĎÜÖüŠć

üÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰ(ÖøèĊĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔßšđÖèæŤøćÙć

ðøąÖĂïđÖèæŤÙčèõćó) 

 

     (1) ĒÝšÜñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷ìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîñŠćîøąïïĄǰđóČęĂêŠĂøĂÜøćÙćĔĀšêęĞćÿčéđìŠćìĊę

ÝąìĞćĕéš ĀćÖñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî÷ĂöúéøćÙćĒúą÷ČęîĔïđÿîĂøćÙćñŠćîøąïïĄǰĒúšü øćÙćìĊęđÿîĂĔĀöŠĕöŠÿĎÜÖüŠć

üÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜĀøČĂÿĎÜÖüŠćĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćîĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą 10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ ĀøČĂêŠĂøĂÜøćÙć

ĒúšüĕöŠ÷ĂöúéĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰ10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ ëšćđĀĘîüŠćđðŨî

øćÙćìĊęđĀöćąÿö ÖĘĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî 

 

 
       (2) ëšćéĞćđîĉîÖćøêćö (1) ĒúšüĕöŠĕéšñú ĔĀšĒÝšÜñĎšìĊęđÿîĂøćÙćìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜìčÖøć÷ñŠćî

øąïïĄ đóČęĂöćđÿîĂøćÙćĔĀöŠóøšĂöÖĆîēé÷÷ČęîĔïđÿîĂøćÙćñŠćîøąïïĄǰõć÷ĔîÖĞćĀîéøą÷ąđüúćĂĆîÿöÙüø  

- ĀćÖøć÷ĔéĕöŠ÷ČęîĔïđÿîĂøćÙćĔĀšëČĂüŠćøć÷îĆĚî÷ČîøćÙćêćöìĊęđÿîĂĕüšđéĉö ĀćÖñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéĔîÖćø

đÿîĂøćÙćÙøĆĚÜîĊĚđÿîĂøćÙćĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ ĀøČĂÿĎÜÖüŠćĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćîĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą 10        

×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜëšćđĀĘîüŠćđðŨîøćÙćìĊęđĀöćąÿö ÖĘĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî 

 

 
 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-bidding) (ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜàċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉîǰ500,000 ïćì) (êŠĂ) 
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      (3) ëšćéĞćđîĉîÖćøêćö (2) ĒúšüĕöŠĕéšñú ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔßšéčúóĉîĉÝüŠćÝą÷ÖđúĉÖÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 

ĀøČĂ×ĂđÜĉîđóĉęöđêĉö ĀøČĂúéøć÷Öćø úéÝĞćîüî ĀøČĂúéđîČĚĂÜćî  

- ĀćÖÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüìĞćĔĀšúĞćéĆï×ĂÜñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćđðúĊę÷îĒðúÜĕðÝćÖđéĉö ëČĂüŠćÖŠĂĔĀšđÖĉé

ÖćøĕéšđðøĊ÷ïđÿĊ÷đðøĊ÷ïøąĀüŠćÜñĎšđÿîĂøćÙć ĔĀš÷ÖđúĉÖÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚî ĒêŠĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

óĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć ÖćøéĞćđîĉîÖćøðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊ ÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ

ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖêćööćêøć 56 (1) (Ö) ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜêćööćêøć 56 (2) (Ö) ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéšđüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî

×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęîĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔĀöŠ 

 

 
 

đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰĒúąñĎšöĊĂĞćîćÝĂîčöĆêĉÿĆęÜàČĚĂÿĆęÜÝšćÜ

ĒúšüǰĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜñúÖćøóĉÝćøèćñŠćîìćÜÝéĀöć÷ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ(e-mail)ǰêćöĒïïìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜ

ÖĞćĀîéĔĀšñĎšđÿîĂøćÙćìčÖøć÷ìøćïǰĒúąĔĀšðøąÖćýñúñĎšßîąÖćøđÿîĂøćÙćĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜ

ÖøöïĆâßĊÖúćÜĒúą×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêćöüĉíĊÖćøìĊęÖøöïĆâßĊÖúćÜÖĞćĀîéǰĒúąĔĀšðŗéðøąÖćýēé÷đðŗéđñ÷ǰèǰ

ÿëćîìĊęðŗéðøąÖćý×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĆĚî 

 

 
 

     đöČęĂøćÙć×ĂÜñĎšìĊęĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜÿčéǰÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøĒÝšÜñĎšìĊęđÿîĂøćÙćøć÷ìĊę

ÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜîĆĚîñŠćîìćÜøąïïđóČęĂêŠĂøĂÜøćÙćĔĀšêęĞćÿčéđìŠćìĊęÝąìĞćĕéšǰĀćÖ÷ĂöúéøćÙćĒúą

÷ČęîĔïđÿîĂøćÙćñŠćîìćÜøąïïĄǰĒúšüǰøćÙćìĊęđÿîĂĔĀöŠĕöŠÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰĀøČĂÿĎÜÖüŠćĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠć

îĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰ10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰĀøČĂêŠĂøĂÜøćÙćĒúšüĕöŠ÷ĂöúéǰĒêŠÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂ

ÝšćÜîĆĚîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰ10 ×ĂÜüÜđÜĉîìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰëšćđĀĘîüŠćđðŨîøćÙćìĊęđĀöćąÿöǰÖĘĔĀšđÿîĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖñĎšìĊę

đÿîĂøćÙćøć÷îĆĚî 

 
 
ǰǰǰǰǰĀćÖÖćøéĞćđîĉîÖćøĕöŠĕéšñúǰĔĀšđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔßšéčúóĉîĉÝüŠćÝą×ĂđÜĉîđóĉęöǰĀøČĂ÷ÖđúĉÖ

ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚîĒúąéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠǰĒêŠĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćǰÖćøéĞćđîĉîÖćø

ēé÷üĉíĊðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀöŠǰĀćÖĒêŠĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćǰÖćøéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊ

ðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖêćööćêøćǰ56 (1) (Ö) 

ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜêćööćêøćǰ56 (2) (Ö) ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéšǰđüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷

üĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęîǰĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĔĀöŠ 

 
 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊðøąÖüéøćÙć

ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ (e-bidding) (ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜàċęÜöĊüÜđÜĉîđÖĉîǰ500,000 ïćì) (êŠĂ) 
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ǰǰǰǰǰǰĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø×ċĚîöćÙèąĀîċęÜǰĀøČĂöĂïĀöć÷đÝšćĀîšćìĊęĀøČĂïčÙÙúĔéïčÙÙúĀîċęÜ

đóČęĂÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîǰ(TOR) ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷éÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčǰøüöìĆĚÜÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤÖćø

óĉÝćøèćÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ 

 

 

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂćÝîĞćøŠćÜðøąÖćý

ĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊ

ÿĂïøćÙćđñ÷ĒóøŠđóČęĂøĆïôŦÜÙüćö

ÙĉéđĀĘîÝćÖñĎšðøąÖĂïÖćøÖŠĂîÖĘĕéš 

1. đñ÷ĒóøŠĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜǰĒúą

×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰđðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 üĆîìĞćÖćø 

2. ÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåîĞćøŠćÜðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜĄǰ

đñ÷ĒóøŠǰđóČęĂøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖñĎšðøąÖĂïÖćøǰĔĀšîĞćÙüćöđøČęĂÜ

ÖćøøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîðøąÖüéøćÙćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰe-bidding     

öćĔßšïĆÜÙĆïēé÷Ăîčēúö 

 ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï

øć÷Üćî×ĂàČĚĂĀøČĂ×ĂÝšćÜĒúąøŠćÜ

ðøąÖćýĒúąøŠćÜđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 

 

        đÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćđĂÖÿćøÿĂïøćÙć àČĚĂĀøČĂÝšćÜóøšĂöðøąÖćýđßĉâßüîǰĒúąĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęúÜîćö      

ĔîđĂÖÿćøÿĂïøćÙćàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰ

1. ĔĀšĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜéšü÷üĉíĊÿĂïøćÙć ĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý

×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜĒúąĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå đðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 üĆîìĞćÖćø  

2. ÖćøĔĀšĀøČĂ×ć÷đĂÖÿćøÿĂïøćÙć ĔĀšÖøąìĞćóøšĂöÖĆïÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøĄǰ 

3. ĔĀšÖøöïĆâßĊÖúćÜÝĆéÿŠÜðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÿĂïøćÙćàČĚĂĀøČĂÝšćÜĄǰ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĔĀšÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉî

ĒñŠîéĉîñŠćîìćÜøąïïĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ 

4. ÖĞćĀîéüĆîǰđüúćǰĒúąÿëćîìĊęĔîÖćø×ĂøĆïđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰ(đøĉęöêšîüĆîðøąÖćýđñ÷ĒóøŠëċÜüĆîÿčéìšć÷×ĂÜ

ÖćøðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ) 

5. ÖĞćĀîéüĆîǰđüúćǰĔîÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂǰ(ÖĞćĀîéđðŨîüĆîÿčéìšć÷×ĂÜđñ÷ĒóøŠÖćøðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰ

ēé÷ÖĞćĀîéđðŨîüĆîǰđüúćìĞćÖćøđóĊ÷ÜüĆîđéĊ÷ü) 

 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊÿĂïøćÙćǰ(àČĚĂĀøČĂÝšćÜ

ÙøĆĚÜĀîċęÜđÖĉîǰ500,000 ïćìǰĒêŠĕöŠđÖĉîǰ5,000,000 ïćì)  
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ÖćøéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊÿĂïøćÙć 

- ÖøèĊìĊęÝąêšĂÜöĊÖćøßĊĚĒÝÜøć÷úąđĂĊ÷éĀøČĂÖćøßĊĚÿëćîìĊęĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéüĆîǰđüúćǰĒúą

ÿëćîìĊęĔîÖćøßĊĚĒÝÜøć÷úąđĂĊ÷éĀøČĂÖćøßĊĚĒÝÜÿëćîìĊęĔîđĂÖÿćøÿĂïøćÙćéšü÷ 

- ÖŠĂîüĆîðŗéøĆïàĂÜÿĂïøćÙćǰĀćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćöĊÙüćöÝĞćđðŨîìĊęÝąêšĂÜÖĞćĀîé

øć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöĀøČĂöĊÖćøßĊĚÿëćîìĊęĂĆîđðŨîÖćøĒÖšĕ×ÙčèúĆÖþèąđÞóćąìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâàċęÜöĊĕéšÖĞćĀîéĕüš

ĔîđĂÖÿćøÿĂïøćÙćêĆĚÜĒêŠêšîǰĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝĆéìĞćđðŨîđĂÖÿćøÿĂïøćÙćđóĉęöđêĉö 

- ÖćøßĊĚĒÝÜøć÷úąđĂĊ÷éĀøČĂÖćøßĊĚÿëćîìĊęêćöüøøÙÿĂÜǰĔĀšñĎšìĊęøĆïñĉéßĂïĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîîĆĚîÝĆéìĞć

ïĆîìċÖÖćøßĊĚĒÝÜøć÷úąđĂĊ÷éĀøČĂÖćøßĊĚÿëćîìĊęđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþąĕüšđðŨîĀúĆÖåćîìčÖÙøĆĚÜ 

- ëšćöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöüøøÙÿĂÜǰĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåóĉÝćøèćđúČęĂîüĆîǰđüúćǰÖćøøĆïàĂÜĒúąÖćø

đðŗéàĂÜÿĂïøćÙćǰêćöÙüćöÝĞćđðŨîĒÖŠÖøèĊéšü÷ 

 

đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆî÷ČęîàĂÜÿĂïøćÙćǰĀšćööĉĔĀšøŠîđúČęĂîǰĀøČĂđðúĊę÷îĒðúÜÖĞćĀîéǰüĆî÷ČęîàĂÜÿĂïøćÙć 

Öćø÷ČęîàĂÜ 

                              -  ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂÝąêšĂÜñîċÖàĂÜÝŠćĀîšćëċÜðøąíćîÙèąÖøøöÖćøĄ 

      -  ÿŠÜëċÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåēé÷÷Čęîēé÷êøÜêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå óøšĂöøĆïøĂÜđĂÖÿćø                 

-  ĀúĆÖåćîìĊę÷ČęîöćóøšĂöÖĆïàĂÜĔïđÿîĂøćÙćüŠćđĂÖÿćøéĆÜÖúŠćüëĎÖêšĂÜĒúąđðŨî 

ÙüćöÝøĉÜìčÖðøąÖćø 

 

       - đÝšćĀîšćìĊęúÜøĆïēé÷ĕöŠđðŗéàĂÜ 

       - óøšĂöøąïčüĆîĒúąđüúćìĊęøĆïàĂÜ  

      - ĂĂÖĔïøĆïĔĀšĒÖŠñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ  

                  - ÿŠÜöĂïàĂÜđÿîĂøćÙćìĆĚÜĀöé ĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜ ė êŠĂÙèąÖøøöÖćø

óĉÝćøèćñúÖćøÿĂïøćÙćÙøĆĚÜîĆĚî ēé÷óúĆî 

 

ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúÖćøÿĂïøćÙć 

 

1. đðŗéàĂÜĔïđÿîĂøćÙć êøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜė ĒúąÖøøöÖćøìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆï 

2. êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîǰĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰĒúąóĆÿéčêĆüĂ÷ŠćÜǰ(ëšćöĊ) 

    - ÙĆéđúČĂÖñĎšìĊę÷Čęî×šĂđÿîĂĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîǰĒúą÷ČęîđĂÖÿćøđÿîĂøćÙćÙøïëšüî 

3. óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖóĆÿéčĀøČĂÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęëĎÖêšĂÜêćöǰ(2) Ēúąǰ

    - óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÖĞćĀîéĔîðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÿĂïøćÙć 

    - ÝĆéđøĊ÷ÜúĞćéĆïñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéǰĀøČĂĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜÿčéǰĕöŠđÖĉîǰ3 øć÷ 

4. ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷×ĂÜøĆåǰñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę  

 
 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰéšü÷üĉíĊÿĂïøćÙćǰ(àČĚĂĀøČĂÝšćÜ

ÙøĆĚÜĀîċęÜđÖĉîǰ500,000 ïćìǰĒêŠĕöŠđÖĉîǰ5,000,000 ïćì) (êŠĂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

Öćø÷ČęîàĂÜ 

ÖćøøĆïàĂÜǰ
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĔĀšÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷

üĉíĊÙĆéđúČĂÖđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćø

ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰđüšîĒêŠĔîÜćî

îĆĚîöĊñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉ

êøÜêćöìĊęÖĞćĀîéîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰ

ēé÷éĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 

              öćêøćǰ56 (1) 

- ÖøèĊĔßšüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĒúšüĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ/

ĀøČĂ×šĂđÿîĂĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖ 

- ÖøèĊóĆÿéčìĊęêšĂÜÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜöĊÙčèúĆÖþèąóĉđýþǰĀøČĂ

àĆïàšĂîñĎšðøąÖĂïÖćøöĊÝĞćîüîÝĞćÖĆé 

- ÖøèĊöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîìĊęêšĂÜĔßšóĆÿéčîĆĚîĂĆî

đîČęĂÜöćÝćÖđÖĉéđĀêčÖćøèŤìĊęĕöŠĂćÝÙćéĀöć÷ĕéšǰàċęÜĀćÖĔßš

üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðÝąìĞćĔĀšĕöŠìĆîêŠĂÙüćöêšĂÜÖćø  

ĔßšóĆÿéč 

- ÖøèĊóĆÿéčìĊęēé÷úĆÖþèąÖćøĔßšÜćîǰĀøČĂöĊ×šĂÝĞćÖĆéìćÜ

đìÙîĉÙìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜøąïč÷ĊęĀšĂđðŨîÖćøđÞóćą 

- ÖøèĊóĆÿéčìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜàČĚĂēé÷êøÜÝćÖêŠćÜðøąđìýǰ      

ĀøČĂéĞćđîĉîÖćøñŠćîĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìý 

- ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊęĔßšĔîøćßÖćøúĆïǰĀøČĂđðŨîÜćîìĊęêšĂÜðÖðŗé

đðŨîÙüćöúĆï×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĀøČĂìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙüćö

öĆęîÙÜ×ĂÜðøąđìý 

- ÖøèĊÜćîÝšćÜàŠĂöóĆÿéčìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜëĂéêøüÝǰĔĀšìøćï

ÙüćößĞćøčéđÿĊ÷Āć÷ÖŠĂîÝċÜÝąðøąöćèÙŠćàŠĂöĕéš 

 

ÖćøéĞćđîĉîÖćø 
 
ÖćøéĞćđîĉîÖćø 
 
ÖćøéĞćđîĉîÖćø 
 

1. ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîßĂïøć÷Üćî

×ĂàČĚĂ×ĂÝšćÜ 

 

2. ÙèąÖøøöÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜēé÷üĉíĊ

ÙĆéđúČĂÖìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîÿŠÜĕð÷ĆÜ

ñĎšðøąÖĂïÖćø 
 

3. ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęĕéšøĆïĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîǰ

÷ČęîđÿîĂøćÙćêćöüĆîđüúćǰìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåÖĞćĀîé 
 

- ĔĀšđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉĔĀšđ×šć

÷Čęî×šĂđÿîĂǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰđüšîĒêŠǰĔîÜćîîĆĚîǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

öĊñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęÖĞćĀîéǰǰǰǰ

îšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰìĆĚÜîĊĚǰĔĀšÙĞćîċÜëċÜÖćøĕöŠöĊ

ñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî×ĂÜñĎšìĊęđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂéšü÷ 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ (êŠĂ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ (êŠĂ) 

ĔĀšÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćøĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰđüšîĒêŠĔîÜćîîĆĚîöĊ

ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęÖĞćĀîéîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ēé÷éĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 

 

ÖøèĊĔßšüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĒúšüǰĒêŠĕöŠöĊ

ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćø

ÙĆéđúČĂÖêćööćêøćǰ56 (1) (Ö) ĔĀšđßĉâßüî

ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊĂćßĊó×ć÷ĀøČĂøĆïÝšćÜóĆÿéč

îĆĚîēé÷êøÜǰĒúąÝćÖñĎšìĊę÷Čęî×šĂđÿîĂĔîÖćøĔßš

üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðàċęÜëĎÖ÷ÖđúĉÖĕðǰǰǰǰ

(ëšćöĊ) 

 

 

ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊęöĊÙčèúĆÖþèąđÞóćąđðŨîóĉđýþĀøČĂĔĀšïøĉÖćøēé÷

ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊòŘöČĂđÞóćąĀøČĂßĞćîćâđðŨîóĉđýþĒúąöĊÝĞćîüîÝĞćÖĆéǰ

ÖøèĊöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîìĊęêšĂÜĔßšóĆÿéčĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖđÖĉéđĀêčÖćøèŤìĊęĕöŠ

ĂćÝÙćéĀöć÷ĕéšàċęÜĀćÖĔßšüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðÝąĕöŠìĆîêŠĂÙüćö

êšĂÜÖćøǰÖøèĊđðŨîÜćîÝšćÜàŠĂöìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜëĂéêøüÝĔĀšìøćïëċÜÙüćö

ßĞćøčéđÿĊ÷Āć÷ÖŠĂîÝċÜÝąðøąöćèÙŠćàŠĂöĕéšĒúąÖøèĊĂČęîìĊęÖĞćĀîéĔĀš

ÖãÖøąìøüÜǰêćööćêøćǰ56 (1) (×) (Ù) (Þ) (ß) (à) ĔĀšđßĉâßüî

ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊĂćßĊó×ć÷ĀøČĂøĆïÝšćÜóĆÿéčîĆĚîēé÷êøÜǰÿĞćĀøĆïÖøèĊđðŨî

ÜćîàŠĂöìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜëĂéêøüÝĔĀšìøćïëċÜÙüćößĞćøčéđÿĊ÷Āć÷đÿĊ÷ÖŠĂîÝċÜ

ÝąðøąöćèÙŠćàŠĂöĕéšǰêćööćêøćǰ56 (1) (ß) ĀćÖöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂêĆĚÜĒêŠǰ  

2 øć÷×ċĚîĕðǰĔĀšóĉÝćøèćÝćÖñĎšìĊęđÿîĂđìÙîĉÙìĊęéĊìĊęÿčéǰĒúąêŠĂøĂÜøćÙćÖĆï    

ñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 

 

ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊęēé÷úĆÖþèą×ĂÜÖćøĔßšÜćî

ĀøČĂöĊ×šĂÝĞćÖĆéìćÜđìÙîĉÙìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜøąïč

÷ĊęĀšĂđðŨîÖćøđÞóćąêćööćêøćǰ56 (1) (Ü) 

ĔĀšđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęđðŨîñĎšñúĉêĀøČĂ

ñĎšĒìîÝĞćĀîŠć÷óĆÿéčîĆĚî 

 

ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜàČĚĂēé÷êøÜÝćÖêŠćÜðøąđìýĀøČĂéĞćđîĉîÖćøēé÷

ñŠćîĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìýêćööćêøćǰ56 (1) (Ý) ĔĀšêĉéêŠĂàČĚĂĀøČĂÝšćÜÝćÖ

êŠćÜðøąđìýēé÷êøÜĀøČĂ×ĂÙüćöøŠüööČĂÝćÖÿëćîđĂÖĂĆÙøøćßìĎêĀøČĂ

ĀîŠü÷ÜćîøĆåĔîêŠćÜðøąđìýßŠü÷êĉéêŠĂÿČïøćÙćǰÙčèõćóǰøć÷úąđĂĊ÷éǰÿŠüî

ÖćøàČĚĂēé÷ñŠćîĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìýĔĀšêĉéêŠĂÖĆïÿĞćîĆÖÜćî×ĂÜĂÜÙŤÖćø

øąĀüŠćÜðøąđìýìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîðøąđìýēé÷êøÜǰđüšîĒêŠǰÖøèĊìĊęĕöŠöĊÿĞćîĆÖÜćîĔî

ðøąđìýĔĀšêĉéêŠĂÖĆïÿĞćîĆÖÜćîĔîêŠćÜðøąđìýĕéš 

 

(Ö) (×) 

(Ù) 

(Ü) 

ĀîšćìĊęÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜǰǰǰǰǰ 
ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ 

 
1. ÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîĕð÷ĆÜñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęÖĞćĀîéǰóøšĂöÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ßČęĂñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęđßĉâßüî 

2. øĆïàĂÜ×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎšðøąÖĂïÖćøǰóøšĂöÿøčðøć÷ßČęĂñĎšöć÷Čęî×šĂđÿîĂǰ(đöČęĂóšîÖĞćĀîéđüúć÷ČęîàĂÜ×šĂđÿîĂĀšćÜøĆïđĂÖÿćø

ĀúĆÖåćîĄǰêŠćÜǰėǰĒúąóĆÿéčêĆüĂ÷ŠćÜđóĉęöđêĉö 

3. đðŗéàĂÜñĎš÷ČęîđÿîĂøćÙćìčÖøć÷ǰóøšĂöÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ÖćøđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜǰėǰ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰ+ ÖøøöÖćøìčÖÙîúÜ

úć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïđĂÖÿćøìčÖĒñŠî 

4. êøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎš÷ČęîđÿîĂøćÙćĔĀšëĎÖêšĂÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂĀøČĂÝšćÜ×ĂÜñĎš÷Čęî

×šĂđÿîĂøć÷ìĊęĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖĕüšǰàċęÜđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéǰĀøČĂĕéšÙąĒîîøüöÿĎÜÿčéǰêćöđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćñúìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ÖĞćĀîéĕüšĔîđĂÖÿćøđßĉâßüî 

5. ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ĔĀšÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęÖĞćĀîéĔĀšđ×šć÷Čęî
×šĂđÿîĂêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰēé÷ĔĀšéĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 

(Ö)ǰÖøèĊĔßšüĉíĊêćööćêøćǰ56  

(2) (Ö) ĔßšìĆĚÜüĉíĊðøąÖćýđßĉâ

ßüîìĆęüĕðĒúąüĉíĊÙĆéđúČĂÖǰĀøČĂ

üĉíĊÙĆéđúČĂÖĒúšüĒêŠĕöŠöĊñĎš÷Čęî

×šĂđÿîĂĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆï

ÖćøÙĆéđúČĂÖĔĀšÿČïøćÙćÝćÖ

ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊĂćßĊó×ć÷ĀøČĂ

øĆïÝšćÜîĆĚîēé÷êøÜǰĒúąÝćÖñĎš÷Čęî

×šĂđÿîĂĔîÖćøĔßšüĉíĊðøąÖćý

đßĉâßüîìĆęüĕðĀøČĂüĉíĊÙĆéđúČĂÖàċęÜ

ëĎÖ÷ÖđúĉÖĕðǰ(ëšćöĊ) ìĆĚÜîĊĚǰĀćÖ

đĀĘîüŠćǰñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ìĊę

đĀĘîÿöÙüøàČĚĂĀøČĂÝšćÜđÿîĂ

øćÙćÿĎÜÖüŠćøćÙćĔîìšĂÜêúćéǰ

ĀøČĂøćÙćìĊęÙèąÖøøöÖćø

đĀĘîÿöÙüøǰĔĀšêŠĂøĂÜøćÙćúÜ

(×)ǰÖøèĊóĆÿéčîĆĚîöĊñĎšðøąÖĂïÖćø

ìĊęÙčèÿöïĆêĉēé÷êøÜđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üǰ

ĒúąÖøèĊìĊęđðŨîóĆÿéčìĊęöĊÙüćö

ÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšēé÷ÞčÖđÞĉîđîČęĂÜÝćÖ

ĂčïĆêĉõĆ÷ĀøČĂõĆ÷íøøößćêĉĀøČĂđÖĉé

ēøÙêĉéêŠĂĂĆîêøć÷ǰĒúąÖćø

éĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüî

ìĆęüĕðĀøČĂüĉíĊÙĆéđúČĂÖĂćÝÖŠĂĔĀšđÖĉé

ÙüćöúŠćßšćĀøČĂđÿĊ÷Āć÷ǰêćö

öćêøćǰ56 (2) (Ù) (Ü) ĔĀšđßĉâ

ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊĂćßĊó×ć÷ĀøČĂ

øĆïÝšćÜîĆĚîēé÷êøÜǰöć÷Čęî×šĂđÿîĂǰ

ĀćÖđĀĘîüŠćøćÙćìĊęđÿîĂîĆĚî÷ĆÜÿĎÜ

ÖüŠćøćÙćĔîìšĂÜëĉęîǰĀøČĂøćÙć

ÖúćÜĀøČĂüÜđÜĉîÜïðøąöćèǰĀøČĂ

øćÙćìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüøǰ

(Ù)ǰÖøèĊÝĞćđðŨîêšĂÜìĞćÖćøÝĆéàČĚĂ

ÝĆéÝšćÜđóĉęöđêĉöĀøČĂêŠĂđîČęĂÜÝćÖ

óĆÿéčìĊęĕéšÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĕüšÖŠĂîĒúšüǰ

êćööćêøćǰ56 (2) (Ý) ĔĀšđÝøÝć

ÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøøć÷đéĉöêćö

ÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜàċęÜ÷ĆÜĕöŠÿĉĚîÿčé

øą÷ąđüúćÿŠÜöĂïǰđóČęĂ×ĂĔĀšöĊÖćø

àČĚĂĀøČĂÝšćÜêćöøć÷úąđĂĊ÷éǰĒúą

øćÙćìĊęêęĞćÖüŠćĀøČĂøćÙćđéĉöǰēé÷

ÙĞćîċÜëċÜøćÙćêŠĂĀîŠü÷êćöÿĆââć

đéĉöǰ(ëšćöĊ) đóČęĂĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤ

ÿĎÜÿčéêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

 

ĔĀšÙèąÖøøöÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖđßĉâßüîñĎšðøąÖĂïÖćøĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰđüšîĒêŠĔîÜćîîĆĚîöĊ

ñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęÖĞćĀîéîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ēé÷éĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 

öćêøćǰ56 (2) 

      - ÖøèĊĔßšüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĒúąüĉíĊÙĆéđúČĂÖĀøČĂĔßšüĉíĊÙĆéđúČĂÖĒúšüĒêŠĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰĀøČĂ×šĂđÿîĂ

ĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖ 

      - ÖøèĊÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčìĊęöĊÖćøñúĉêǰÝĞćĀîŠć÷ǰÖŠĂÿøšćÜǰĀøČĂĔĀšïøĉÖćøìĆęüĕðǰĒúąöĊüÜđÜĉîĔîÖćøÝĆéàČĚĂ      

ÝĆéÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜǰĕöŠđÖĉîüÜđÜĉîêćöìĊęÖãÖøąìøüÜÖĞćĀîéǰ(ĕöŠđÖĉîǰ5 Ēÿîïćì) 

      - ÖøèĊÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčìĊęöĊñĎšðøąÖĂïÖćøàċęÜöĊÙčèÿöïĆêĉēé÷êøÜđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üǰĀøČĂöĊñĎšðøąÖĂïÖćøđóĊ÷Ü

øć÷đéĊ÷üĔîðøąđìýĕì÷ĒúąĕöŠöĊóĆÿéčĂČęîìĊęÝąĔßšìéĒìîĕéš 

      - ÖøèĊöĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšóĆÿéčîĆĚîēé÷ÞčÖđÞĉîǰđîČęĂÜÝćÖđÖĉéĂčïĆêĉõĆ÷/õĆ÷íøøößćêĉǰĀøČĂēøÙêĉéêŠĂĂĆîêøć÷

êćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ēøÙêĉéêŠĂǰĒúąÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĀøČĂüĉíĊÙĆéđúČĂÖĂćÝÖŠĂĔĀšđÖĉé

ÙüćöúŠćßšćđÿĊ÷Āć÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜ 

     - ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊęÝą×ć÷ìĂéêúćéēé÷ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìýǰĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

êŠćÜðøąđìý 

- ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊęđðŨîìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜàċęÜÝĞćđðŨîêšĂÜàČĚĂđÞóćąĒĀŠÜ 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćóĆÿéčüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ (êŠĂ) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ü) ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊę×ć÷ìĂéêúćéēé÷ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰ

ĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìýĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

êŠćÜðøąđìýǰêćööćêøćǰ56 (2) (Þ) ĔĀšéĞćđîĉîÖćøēé÷

đÝøÝćêÖúÜøćÙć 

 

(Ý) ÖøèĊđðŨîóĆÿéčìĊęđðŨîìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜàċęÜ

ÝĞćđðŨîêšĂÜàČĚĂđÞóćąĒĀŠÜüĉíĊêćööćêøćǰ56 (2) (ß)    

ĔĀšđßĉâđÝšć×ĂÜìĊęéĉîĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜēé÷êøÜöćđÿîĂ

øćÙćǰĀćÖđĀĘîüŠćøćÙćìĊęđÿîĂîĆĚî÷ĆÜÿĎÜÖüŠćøćÙćĔî

ìšĂÜëĉęîǰĀøČĂøćÙćÖúćÜǰĀøČĂüÜđÜĉîÜïðøąöćèǰĀøČĂ

øćÙćìĊęÙèąÖøøöÖćøđĀĘîÿöÙüøĔĀšêŠĂøĂÜøćÙćúÜ

đìŠćìĊęÝąìĞćĕéš 

 

ÖøèĊÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęöĊÖćøñúĉêǰÝĞćĀîŠć÷ǰÖŠĂÿøšćÜǰĀøČĂĔĀšïøĉÖćøđðŨîÖćøìĆęüĕðǰĒúąöĊüÜđÜĉîêćöìĊęÖĞćĀîéĔî

ÖãÖøąìøüÜǰêćööćêøćǰ56 (2) (×) ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęđÝøÝćêÖúÜøćÙćÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęöĊĂćßĊó×ć÷ĀøČĂøĆïÝšćÜîĆĚîēé÷êøÜǰ

ĒúąĔĀšàČĚĂĀøČĂÝšćÜõć÷ĔîüÜđÜĉîìĊęĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 

 

ÿĞćĀøĆïÖøèĊ×šćÜêšîìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîǰĕöŠĂćÝÙćéĀöć÷ĕéšǰĒúąéĞćđîĉîÖćøêćöðÖêĉĕéšìĆîǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂǰǰǰ
ñĎšìĊęøĆïñĉéßĂïĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîîĆĚîéĞćđîĉîÖćøĕðÖŠĂîĒúšüøĊïøć÷Üćî×ĂÙüćöđĀĘîßĂïêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĒúąđöČęĂ
ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĒúšüĔĀšëČĂüŠćøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćüđðŨîĀúĆÖåćîÖćøêøüÝøĆïēé÷Ăîčēúö 

 

đÖèæŤÖćøóĉÝćøèć×šĂđÿîĂÿĞćĀøĆïÖćøÝĆéàČĚĂĀøČĂÝšćÜ 
 

üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĀøČĂüĉíĊÙĆéđúČĂÖǰĔĀšóĉÝćøèćëċÜðøąē÷ßîŤ×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒúąüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøĔßšÜćî
đðŨîÿĞćÙĆâǰêćöĀúĆÖđÖèæŤéĆÜîĊĚ 

 

1. ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜóĆÿéčìĊęöĊ

ÙčèúĆÖþèąìĊęđðŨîöćêøåćîǰöĊ

ÙčèõćóéĊǰđóĊ÷ÜóĂêćöÙüćö

êšĂÜÖćøĔßšÜćîǰĔĀšĔßšđÖèæŤøćÙćǰ

ēé÷ÙĆéđúČĂÖñĎšđÿîĂøćÙćêęĞćÿčé 

 

2. ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜóĆÿéčìĊęöĊ

ÙüćöàĆïàšĂîǰöĊđìÙēîēú÷ĊÿĎÜǰ

ĀøČĂöĊđìÙîĉÙđÞóćąǰÿćöćøë

ĔßšđÖèæŤøćÙćðøąÖĂïđÖèæŤ

Ùčèõćóǰēé÷óĉÝćøèćÝćÖ÷Čęî

×šĂđÿîĂìĊęöĊÙčèõćóĒúą

ÙčèÿöïĆêĉëĎÖêšĂÜàċęÜĕéšÙąĒîî

øüöÿĎÜÿčé 

 

3. ÖćøàČĚĂĀøČĂÝšćÜìĊęöĊÖćøÖĞćĀîéÙčèúĆÖþèą

đÞóćąìĊęÝąêšĂÜÙĞćîċÜëċÜđìÙēîēú÷Ċ×ĂÜóĆÿéčĀøČĂ

ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂàċęÜĂćÝÝąöĊ×šĂđÿîĂìĊę

ĕöŠĂ÷ĎŠĔîåćîđéĊ÷üÖĆîđðŨîđĀêčĔĀšöĊðŦâĀćĔîÖćø

óĉÝćøèćǰĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéđðŨîđÜČęĂîĕ×

ĔĀšöĊÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂìćÜéšćîđìÙîĉÙĀøČĂ×šĂđÿîĂ

ĂČęîĒ÷ÖöćêŠćÜĀćÖĒúąĔĀšóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖñĎšìĊęĕéš

ÙąĒîî×šĂđÿîĂéšćîđìÙîĉÙĀøČĂ×šĂđÿîĂĂČęîìĊę

ñŠćîđÖèæŤ×ĆĚîêęĞćêćöìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéǰ

ĒúšüéĞćđîĉîÖćøêćö×šĂǰ1 ĀøČĂǰ2 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć 

 

 

ÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćǰ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð 
 

ĔßšÖĆïÜćîìĊęĕöŠàĆïàšĂîǰÜćîìĊęöĊ

úĆÖþèąđðŨîÜćîðøąÝĞć×ĂÜ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĀøČĂÜćîìĊęöĊ

öćêøåćîêćöĀúĆÖüĉßćßĊóǰĒúą

öĊìĊęðøċÖþćàċęÜìĞćÜćîîĆĚîĕéšđðŨî

ÖćøìĆęüĕðǰēé÷ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ðøąÖćýđßĉâßüîìĊęðøċÖþćìĊęöĊ

ÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊę

ÖĞćĀîéĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂ

ÖĞćĀîé 

 

üĉíĊÙĆéđúČĂÖ 
 

ĔßšÖĆïÖøèĊìĊęĔßšüĉíĊðøąÖćýđßĉâ

ßüîìĆęüĕðĒúšüĕöŠĕéšñúéĊǰĀøČĂ

đðŨîÖøèĊìĊęđðŨîÜćîàĆïàšĂîĀøČĂ

àĆïàšĂîöćÖǰĀøČĂÖøèĊđðŨîÜćî

ÝšćÜìĊęöĊìĊęðøċÖþćÝĞćîüîÝĞćÖĆéǰǰǰǰ

ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđßĉâßüî

đÞóćąìĊęðøċÖþćìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜ

êćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéàċęÜêšĂÜǰǰǰǰ

ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰĔĀšđ×šć÷Čęî

×šĂđÿîĂǰđüšîĒêŠĔîÜćîìĊęöĊìĊę

ðøċÖþćîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ 

 

üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 
 

 

ĔßšÖĆïÖøèĊìĊęĔßšìĆĚÜüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüî

ìĆęüĕðĒúąüĉíĊÙĆéđúČĂÖǰĀøČĂĔßšüĉíĊÙĆéđúČĂÖ

ĒúšüĕöŠĕéšñúéĊǰĀøČĂÖøèĊöĊüÜđÜĉîÙŠćÝšćÜĕöŠ

đÖĉîüÜđÜĉîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜǰ

ĀøČĂÖøèĊÝšćÜìĊęðøċÖþćøć÷đéĉöìĞćêŠĂÝćÖ

ÜćîìĊęĕéšìĞćĕüšĒúšüǰĀøČĂÖøèĊÝšćÜìĊęðøċÖþć

øć÷đéĉöìĞćêŠĂÝćÖÜćîìĊęĕéšìĞćĕüšĒúšüǰ

ĀøČĂÖøèĊđðŨîÜćîÝšćÜìĊęöĊìĊęðøċÖþćĔîÜćî

ÝšćÜìĊęÝąÝšćÜîĆĚîÝĞćîüîÝĞćÖĆéĒúąöĊüÜđÜĉî

ÙŠćÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜĕöŠđÖĉîüÜđÜĉîêćöìĊę

ÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜǰĀøČĂÖøèĊĔîÜćî

îĆĚîöĊìĊęðøċÖþćđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üǰĀøČĂÖøèĊ

ĔîÜćîîĆĚîöĊìĊęðøċÖþćđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üǰĀøČĂ

ÖøèĊđðŨîÜćîìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîĀøČĂ

ìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜßćêĉĔĀš

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđßĉâßüîìĊęðøċÖþćìĊęöĊ

ÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéøć÷

Ĕéøć÷ĀîċęÜĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂǰĀøČĂĔĀšđ×šć

đÝøÝćêŠĂøĂÜøćÙć  

 

ÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć 
 

×ĆĚîêĂîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćìčÖüĉíĊ 
 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂćÝĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø×ċĚîöćÙèą
ĀîċęÜǰĀøČĂöĂïĀöć÷ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂïčÙÙúĔéïčÙÙúĀîċęÜǰÝĆéìĞćøŠćÜ
×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćǰøüöìĆĚÜÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèć
ÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰĂÜÙŤðøąÖĂïǰøą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèćǰĒúąÖćøðøąßčöĔĀš
đðŨîĕðêćöìĊęĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéêćöÙüćöđĀöćąÿö 
 

ÖćøÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć (êŠĂ) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜìĊęðøċÖþć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜìĊęðøċÖþć 
 

ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜìĊęðøċÖþć
đÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰēé÷đÿîĂñŠćîĀĆüĀîšć
đÝšćĀîšćìĊę 

 

ÖćøĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøĄ 
 

ĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒêŠÜêĆĚÜ
ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć×ċĚîǰđóČęĂ
ðäĉïĆêĉÖćøêćöøąđïĊ÷ïîĊĚǰóøšĂöÖĆïÖĞćĀîéøą÷ąđüúć
ĔîÖćøóĉÝćøèć×ĂÜÙèąÖøøöÖćø 

 

ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 
 

đÝšćĀîšćìĊę Āî.ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå 
 
 

1. đĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜÝšćÜìĊęðøċÖþć 
 

2. ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 
 

 
3. ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜìĊęðøċÖþćìĊęÝąÝšćÜ 
 

 
4. øćÙćÖúćÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 

 

 
5. üÜđÜĉîìĊęÝąÝšćÜìĊęðøċÖþćǰēé÷ĔĀšøąïčüÜđÜĉîÜïðøąöćèëšćĕöŠöĊüÜđÜĉîéĆÜÖúŠćüĔĀšøąïč

üÜđÜĉîìĊęðøąöćèüŠćÝąÝšćÜĔîÙøĆĚÜîĆĚî 

 

 6. ÖĞćĀîéđüúćĒúšüđÿøĘÝ×ĂÜÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 

 

 
7. üĉíĊÝšćÜìĊęðøċÖþćǰĒúąđĀêčñúìĊęêšĂÜÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊîĆĚî 

 

 
8. ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂǰ(ëšćöĊ) 

 

 

 

9. ×šĂđÿîĂĂČęîėǰǰ(đßŠîǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø) 

 

 

 

1. ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊ

ðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕð 

2. ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊ

ÙĆéđúČĂÖ 

3. ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊ

đÞóćąđÝćąÝÜ 

4. ÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 

 

 

 

 

øć÷Üćî×ĂÝšćÜñŠćîǰĀîǰđÝšćĀîšćìĊęǰ
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć (êŠĂ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǰđÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷ÜćîđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰđöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĄǰøć÷ÜćîìĊę
đÿîĂĒúšüǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøÝšćÜêćöüĉíĊîĆĚîêŠĂĕðĕéš 

 

×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèćĒúąêĆéÿĉî 
 

ÖøèĊöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

Āúć÷øć÷ĒêŠñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü 

 

ÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćø
ÙĆéđúČĂÖ 

 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖ 

- ĀćÖÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćöĊđĀêčñú

ÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðēé÷ĕöŠêšĂÜ÷ÖđúĉÖǰĔĀš

ÙèąÖøøöÖćøêŠĂøĂÜÖĆïìĊęðøċÖþćøć÷îĆĚîǰĒúšüđÿîĂ

ÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćÜćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð 

 

ĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćĄǰéĞćđîĉîÖćøǰéĆÜîĊĚ 

 - đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂéšćîøćÙć×ĂÜìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ìĊęëĎÖêšĂÜǰĒúąóĉÝćøèćđúČĂÖøć÷ìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéǰ

ĒúąÝĆéúĞćéĆï 

 - ÖøèĊìĊęðøċÖþćñĎš÷ČęîđÿîĂøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšàċęÜđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéǰĕöŠđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéêćöđĂÖÿćøÝšćÜìĊęðøċÖþćǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñĎšìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéøć÷ëĆéĕð 

 - ÖøèĊìĊęöĊìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđÿîĂøćÙćêęĞćÿčéđìŠćÖĆîĀúć÷øć÷ǰĔĀšđøĊ÷ÖìĊęðøċÖþćéĆÜÖúŠćüöćđÿîĂøćÙćĔĀöŠ

éšü÷üĉíĊÖćø÷ČęîàĂÜ×šĂđÿîĂéšćîøćÙćǰĒúąóĉÝćøèćđúČĂÖøć÷ìĊęđÿîĂøćÙćêęĞćÿčé 

 - ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰĒúąÙüćöđĀĘîóøšĂöéšü÷đĂÖÿćøìĊęĕéšøĆïĕüšìĆĚÜĀöéêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïǰēé÷øć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćéĆÜÖúŠćüĂ÷ŠćÜîšĂ÷ĔĀšðøąÖĂïéšü÷ 

      (1) øć÷úąđĂĊ÷éÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 

      (2) øć÷ßČęĂìĊęðøċÖþćǰüÜđÜĉîìĊęđÿîĂǰĒúą×šĂđÿîĂ×ĂÜìĊęðøċÖþćìčÖøć÷ 

      (3) øć÷ßČęĂìĊęðøċÖþćìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖüŠćĕöŠđðŨîñĎšöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî 

      (4) ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂǰóøšĂöđÖèæŤÖćøĔĀšÙąĒîî 

      (5) ñúÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂĒúąÖćøĔĀšÙąĒîî×šĂđÿîĂ×ĂÜìĊęðøċÖþćìčÖøć÷ǰóøšĂöđĀêčñú

ÿîĆïÿîčîĔîÖćøóĉÝćøèć 

 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę

đóČęĂóĉÝćøèć÷ÖđúĉÖǰ

- ĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊ

ðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊǰÝąÿĆęÜĔĀš

éĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖêćööćêøćǰ70 (2) (Ö) 

ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜêćöǰ70 (3) (Ö) ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéšǰ

đüšîĒêŠ ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ

ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęîĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćøÝšćÜ

ĔĀöŠēé÷ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÜÝšćÜêćöøąđïĊ÷ïĄ 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć (êŠĂ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖøèĊìĊęðøċÖþćøć÷ìĊęÿöÙüøÝšćÜ

đÿîĂøćÙćÿĎÜÖüŠćüÜđÜĉîìĊęÝąÝšćÜ 

 

1. ĒÝšÜìĊęðøċÖþćøć÷

ìĊęđĀĘîÿöÙüøÝšćÜîĆĚî

đóČęĂêŠĂøĂÜøćÙć 

2. đøĊ÷ÖìĊęðøċÖþćìĊęñŠćîđÖèæŤéšćî

ÙčèõćóìčÖøć÷öćêŠĂøĂÜøćÙćĔĀöŠ

óøšĂöÖĆî 

3. đÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰđóČęĂ÷ÖđúĉÖ/éĞćđîĉîÖćøÝšćÜéšü÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüî

ìĆęüĕðĔĀöŠ/éĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ/üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜǰĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéš 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖǰ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜìĊęðøċÖþćǰēé÷đÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷ÜćîđÿîĂĀĆüĀîšć
ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 
 - ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ  
 - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊę×Ăøć÷ßČęĂìĊęðøċÖþćĔîÿć×ćÜćîìĊęÝąÝšćÜÝćÖýĎî÷Ť×šĂöĎúìĊę
ðøċÖþćǰÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜǰĒúšüöĂïĔĀšÙèąÖøøöÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćĄǰđóČęĂ
éĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð 

 

 ĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćĄǰéĞćđîĉîÖćøǰéĆÜîĊĚ 

 - ÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîìĊęðøċÖþćêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ Ąǰ

ÖĞćĀîé 

 - ĔĀšđßĉâßüîìĊęðøċÖþćìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęÖĞćĀîéĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂêŠĂ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰđüšîĒêŠǰöĊìĊęðøċÖþćéĆÜÖúŠćüîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰēé÷

ĔĀšÙĞćîċÜëċÜÖćøĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî×ĂÜñĎšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂéšü÷ 

 - đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîǰđüúćĔîÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂǰĔĀšøĆïàĂÜ×šĂđÿîĂ×ĂÜìĊęðøċÖþć

óøšĂöÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ßČęĂìĊęðøċÖþćñĎšöć÷Čęî×šĂđÿîĂǰĒúąĀćÖóšîÖĞćĀîéđüúćéĆÜÖúŠćü

ĒúšüǰĀšćöøĆïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰđóĉęöđêĉö 

 

ǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćĄéĞćđîĉîÖćøǰéĆÜîĊĚ  

 - đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂǰĒúąêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜǰė×ĂÜìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷ĒúšüĔĀšÖøøöÖćø

ìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïĕüšìčÖĒñŠî 

 - êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîǰĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰ×ĂÜìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰĒúšüÙĆéđúČĂÖìĊę

ðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîǰĒúą÷ČęîđĂÖÿćøÙøïëšüîëĎÖêšĂÜǰöĊÙčèÿöïĆêĉĒúą×šĂđÿîĂéšćîÙčèõćóìĊę

ÙøïëšüîǰëĎÖêšĂÜǰêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĕüšĔîđĂÖÿćøÝšćÜìĊęðøċÖþć 

- ĔîÖøąïüîÖćøóĉÝćøèćǰĂćÝÿĂïëćö×šĂđìĘÝÝøĉÜđóĉęöđêĉöÝćÖìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéÖĘĕéšǰĒêŠÝąĔĀšìĊę

ðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéđðúĊę÷îĒðúÜÿćøąÿĞćÙĆâìĊęđÿîĂĕüšĒúšüöĉĕéš 

 - ìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšÖĞćĀîéĕüšǰĔĀš

ÙèąÖøøöÖćøêĆéøć÷ßČęĂ×ĂÜìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 

 

 

1. ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

  

 

2. ×ĆĚîêĂîÖćøđßĉâßüî 

  

 

3. ×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèć

ĒúąêĆéÿĉî 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖǰ(êŠĂ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćĄéĞćđîĉîÖćøǰéĆÜîĊĚ 

 - ÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂìĊęëĎÖêšĂÜǰÝĆéúĞćéĆïÙąĒîîĒúąóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖéĆÜîĊĚ  

 (Ö) ÖøèĊÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćìĊęđðŨîĕðêćööćêøåćî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĀøČĂÜćîìĊęàĆïàšĂîĔĀšÙĆéđúČĂÖÝćÖ

øć÷ìĊęĕéšÙąĒîîøüöéšćîÙčèõćóĒúąéšćîøćÙćöćÖìĊęÿčé 

 (×) ÖøèĊÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćìĊęöĊÙüćöàĆïàšĂîöćÖǰĔĀšÙĆéđúČĂÖøć÷ìĊęĕéš ÙąĒîîéšćîÙčèõćóöćÖìĊęÿčé 

ǰÖøèĊøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšĕöŠđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéǰĔĀšÙèąÖøøöÖćø

óĉÝćøèćìĊęðøċÖþćñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕéšÙąĒîîöćÖìĊęÿčéêćöǰ(Ö) ĀøČĂǰ(×) ĒúšüĒêŠÖøèĊǰøć÷ëĆéĕðǰêćöúĞćéĆï 

 - ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰ(îĞćüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðöćĔßšēé÷Ăîčēúö)  

 

 

 
ÖøèĊöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üĀøČĂöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

Āúć÷øć÷ĒêŠñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü 

 

ÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀøČĂ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćø

ÙĆéđúČĂÖ 

 

    - ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćî

ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć÷ÖđúĉÖ 

    - ĀćÖĀĆüĀîšćÿŠüî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćÖćøÝšćÜēé÷

üĉíĊÙĆéđúČĂÖĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊǰÝąÿĆęÜĔĀš

éĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜêćööćêøćǰ

70 (3) (Ö) ÖĘĕéšǰđüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝą

éĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęîǰĔĀš

đøĉęöÖøąïüîÖćøÝšćÜĔĀöŠēé÷ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî

×ĂÝšćÜêćöøąđïĊ÷ïĄ 

 

- ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖ 

 - ĀćÖÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć

öĊđĀêčñúÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðēé÷ĕöŠêšĂÜ

÷ÖđúĉÖǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøêŠĂøĂÜÖĆïìĊęðøċÖþćøć÷îĆĚîǰ

ĒúšüđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

êŠĂĕð 
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×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖǰ(êŠĂ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĔîÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰĀøČĂüĉíĊÙĆéđúČĂÖǰîĂÖÝćÖĔĀšóĉÝćøèćđÖèæŤéšćî

ÙčèõćóìĆĚÜǰ6 đÖèæŤĒúšüǰĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤĔîÖćøóĉÝćøèćĒúąÖćøĔĀšîĚĞćĀîĆÖǰêćöÙüćöĔîöćêøćǰ76          

×ĂÜÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ǰñúÜćîĒúąðøąÿïÖćøèŤ
×ĂÜìĊęðøċÖþć

��ǰüĉíĊÖćøïøĉĀćøĒúą
ðäĉïĆêĉÜćî

��ǰÝĞćîüîïčÙúćÖøìĊę
øŠüöÜćî

��ǰðøąđõì×ĂÜìĊę
ðøċÖþćìĊęøĆåêšĂÜÖćø
ÿŠÜđÿøĉöĀøČĂÿîĆïÿîčî

��×šĂđÿîĂìćÜéšćî
ÖćøđÜĉî

��ǰđÖèæŤĂČęîêćöìĊę
ÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ

1. ÖøèĊÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćǰđóČęĂéĞćđîĉîÜćîðøąÝĞćĀøČĂÜćîǰ

ìĊęöĊöćêøåćîđßĉÜÙčèõćóǰêćöĀúĆÖüĉßćßĊóĂ÷ĎŠĒúšüǰĀøČĂÜćîĕöŠ

àĆïàšĂîĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰìĊęñŠćîđÖèæŤéšćîÙčèõćóǰàċęÜđÿîĂ

øćÙćêęĞćÿčé 

 2. ÖøèĊÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćǰìĊęđðŨîĕðêćööćêøåćî×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåĀøČĂÜćîìĊęàĆïàšĂîǰĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęñŠćîđÖèæŤéšćî

ÙčèõćóĒúąĕéšÙąĒîîøüöéšćîÙčèõćóĒúąéšćîøćÙćǰöćÖìĊęÿčé 

 
3. ÖøèĊÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćǰìĊęöĊÙüćöàĆïàšĂîöćÖǰĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎš÷Čęî

×šĂđÿîĂìĊęñŠćîđÖèæŤéšćîÙčèõćóǰàċęÜĕéšÙąĒîîéšćîÙčèõćóöćÖìĊęÿčé 

 

đÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂĔîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþć 
 



75 
 

ÖćøÙČîĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî 

ĀúĆÖðøąÖĆîÖćøøĆïđÜĉîÙŠćÝšćÜúŠüÜĀîšć 

 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþć ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖǰ(êŠĂ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 - ĔĀšÙèąÖøøöÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćĄǰÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîìĊęðøċÖþćêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷Ą
ÖĞćĀîé 
 - đßĉâßüîìĊęðøċÖþćøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđĀöćąÿöìĊęÝąìĞćÜćîîĆĚî  
 - óĉÝćøèć×šĂđÿîĂ×ĂÜìĊęðøċÖþćǰĒúąđÝøÝćêŠĂøĂÜǰđóČęĂĔĀšĕéš×šĂđÿîĂìĊęđĀöćąÿöëĎÖêšĂÜǰđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂ
ìćÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåöćÖìĊęÿčéǰĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤ 
 - ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰ(îĞćüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðöćĔßšēé÷Ăîčēúö)    
 

 

×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉĔîÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćǰēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ  

 
1. ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

        1. ĔîÖøèĊöĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜÝŠć÷đÜĉîÙŠćÝšćÜúŠüÜĀîšćĔĀšÝŠć÷ĕéšĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰ15 ×ĂÜÙŠćÝšćÜêćöÿĆââćǰĒúąìĊę

ðøċÖþćÝąêšĂÜüćÜĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆî×ĂÜíîćÙćøǰĀøČĂĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ×ĂÜíîćÙćøĔîðøąđìýöćÙĚĞć

ðøąÖĆîđÜĉîìĊęĕéšøĆïúŠüÜĀîšćĕðîĆĚî 

 

        2. ĔîÖøèĊÝšćÜÿĞćĀøĆïÖćøĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĔĀšÝŠć÷đÜĉîÙŠćÝšćÜúŠüÜĀîšćĕéšĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰ50 ÙŠćÝšćÜêćöÿĆââćǰ

ĒúąĕöŠêšĂÜöĊĀúĆÖðøąÖĆîđÜĉîúŠüÜĀîšćìĊęøĆïĕðÖĘĕéš 

 

 

ÖćøÝŠć÷đÜĉîúŠüÜĀîšć 

 

             - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷Üćî×ĂÜÝšćÜìĊęðøċÖþć 

  - ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜìĊęðøċÖþćēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ  

  - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜÙèąÖøøöÖćøÝšćÜìĊęðøċÖþćĄǰđóČęĂéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð  

 

2. ×ĆĚîêĂîÖćøđßĉâßüîǰĒúąÖćø

óĉÝćøèćêĆéÿĉî×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

ĔĀšÙČîĀîĆÜÿČĂÙĚĞćðøąÖĆîĔĀšĒÖŠìĊęðøċÖþćǰđöČęĂĕéšĀĆÖđÜĉîìĊęĕéšÝŠć÷

úŠüÜĀîšćÝćÖđÜĉîÙŠćÝšćÜìĊęÝŠć÷êćöñúÜćîĔîĒêŠúąÜüéÝî

ÙøïëšüîĒúšüǰìĆĚÜîĊĚĔĀšÖĞćĀîéđðŨîđÜČęĂîĕ×ĕüšĔîÿĆââćéšü÷ 
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ÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

ǰĻǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøĀøČĂöĂïĀöć÷ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂïčÙÙúĔéïčÙÙúĀîċęÜ  

ÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÝšćÜĒúąĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂǰ

ÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜ 

ǰĻǰĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå  

ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęǰêćöøć÷ÖćøìĊęøąđïĊ÷ïĄǰÖĞćĀîéǰ

đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄǰìĊęđÿîĂĒúšü 

ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøÝšćÜêćöüĉíĊÝšćÜîĆĚîêŠĂĕðĕéšǰ

ǰǰǰǰöĊǰ5 ÙèąǰĕéšĒÖŠ 

ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćî 

ÖŠĂÿøšćÜēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰ

ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ        

ēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖǰ

ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ        
ēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 

ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

ēé÷üĉíĊðøąÖüéĒïïǰ

ÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĔîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂ 

ÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜ 

×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜĄǰìčÖüĉíĊǰ

   ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĄǰǰ 
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×ĆĚîêĂîÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîǰēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüî 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰĔßšÖĆïÜćîìĊęöĊúĆÖþèąĕöŠàĆïàšĂî 

×ĆĚîêĂîìĊęǰ1 : ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

 - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćđĂÖÿćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜǰēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâ

ßüîìĆęüĕðǰóøšĂöðøąÖćýđñ÷ĒóøŠêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

 - ìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜǰēé÷đÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷ÜćîđÿîĂ

ĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

 - ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜǰēé÷üĉíĊ

ðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰ

×ĆĚîêĂîìĊęǰ2 : ×ĆĚîêĂîÖćøðøąÖćýđñ÷ĒóøŠ 

 - đöČęĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄ  ĒúšüĔĀšĀĆüĀîšć

đÝšćĀîšćìĊęđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÝšćÜĄǰĔîøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ

ĒúąĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĒúąĔĀšðŗéðøąÖćýēé÷đðŗéđñ÷ǰèǰÿëćîìĊęðŗéðøąÖćý×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰ

đðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ5 üĆîìĞćÖćø 

 - ÖćøĔĀšđĂÖÿćøÝšćÜĄǰøüöìĆĚÜđĂÖÿćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰÝąĔĀšĕðóøšĂöÖĆîÖĆïÖćøđñ÷ĒóøŠ

ðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÝšćÜĄǰđóČęĂĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęðøąÿÜÙŤÝąđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂÿćöćøë×ĂøĆïđĂÖÿćø   

ÝšćÜĄǰêĆĚÜĒêŠüĆîđøĉęöêšîðøąÖćýÝîëċÜüĆîÿčéìšć÷×ĂÜÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÝšćÜĄǰ

 - ĔĀšÖĞćĀîéüĆîǰđüúćĔîÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂđðŨîüĆîìĞćÖćøđóĊ÷ÜüĆîđéĊ÷üǰîĆïëĆéÝćÖüĆî

ÿčéìšć÷×ĂÜÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÝšćÜĄǰ
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×ĆĚîêĂîÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîǰēé÷üĉíĊðøąÖćýđßĉâßüî (êŠĂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×ĆĚîêĂîìĊęǰ3 : ×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèćĒúąêĉéÿĉîǰ

 - đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂǰĒúąêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìčÖøć÷ǰĒúšüĔĀš

ÖøøöÖćøìčÖÙîúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïĕüšìčÖĒñŠî 

 - êøüÝÿĂïÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîǰĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰĒúšü

ÙĆéđúČĂÖñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîǰĒúą÷ČęîđĂÖÿćøÙøïëšüîëĎÖêšĂÜǰöĊÙčèÿöïĆêĉĒúą

×šĂđÿîĂéšćîÙčèõćóìĊęÙøïëšüîǰëĎÖêšĂÜǰêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÖĞćĀîéĕüšĔîđĂÖÿćøÝšćÜĄ 

 - ĔîÖøąïüîÖćøóĉÝćøèćĂćÝÿĂïëćö×šĂđìĘÝÝøĉÜđóĉęöđêĉöÝćÖñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéÖĘĕéšǰĒêŠÝą

ĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéđðúĊę÷îĒðúÜÿćøąÿĞćÙĆâìĊęđÿîĂĕüšĒúšüöĉĕéš 

  - ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšÖĞćĀîéĕüšĔĀš

ÙèąÖøøöÖćøêĆéøć÷ßČęĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 

 - óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ìĊęëĎÖêšĂÜàċęÜöĊÙčèõćóĒúąÙčèÿöïĆêĉđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂ

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĒúšüĔĀšđÿîĂÝšćÜÝćÖøć÷ìĊęĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖìĊęÿčéǰĒúąÝĆéúĞćéĆïÙąĒîî 

 - ĔîÖøèĊìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšǰàċęÜĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖìĊęÿčéǰĕöŠ÷Ăöđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜ

ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñĎšìĊęĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖìĊęÿčéĔîúĞćéĆïëĆéĕð 

 - ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰ

 

ÖøèĊöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üǰĀøČĂǰöĊñĎš÷Čęî
×šĂđÿîĂĀúć÷øć÷ĒêŠñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü 
 - ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖ  
 - ĒêŠëšćÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠć
öĊđĀêčñúÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðēé÷ĕöŠêšĂÜ
÷ÖđúĉÖðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðǰĔĀšÙèąÖøøöÖćø
óĉÝćøèćđßĉâßüîĒúšüđÿîĂÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšć
ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕð 

ÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰĀøČĂǰ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆï

ÖćøÙĆéđúČĂÖ 

 - ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćî

ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć÷ÖđúĉÖ 

 - ĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćÖćø

ÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊǰÝąÿĆęÜĔĀš

éĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖöćêøćǰ81 (1) ĀøČĂüĉíĊ

đÞóćąđÝćąÝÜǰêćööćêøćǰ82 (1) ĒúšüĒêŠÖøèĊÖĘĕéšǰ

đüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåÝąéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ

ĀøČĂüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęîĔĀšđøĉęöÖøąïüîÖćø

ÝšćÜĔĀöŠēé÷ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜêćöøąđïĊ÷ïĄǰ
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×ĆĚîêĂîÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîǰēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. üĉíĊÙĆéđúČĂÖǰĔßšÖĆïÜćîìĊęöĊúĆÖþèąàĆïàšĂîĀøČĂàĆïàšĂîöćÖǰĀøČĂĔßšÖĆïüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðĒúšüĕöŠĕéšñú ĀøČĂ

ÖøèĊđðŨîÜćîĂĂÖĒïïĀøČĂĔßšÙüćöÙĉéǰàċęÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕöŠöĊ×šĂöĎúđóĊ÷ÜóĂìĊęÝąÖĞćĀîéđïČĚĂÜêšîĕéšǰēé÷ĔĀšđßĉâßüî

ñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂǰ

×ĆĚîêĂîìĊęǰ1 : ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

 - ìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄǰēé÷đÝšćĀîšćìĊęìĞćøć÷Üćî

đÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

 - ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜ  

 - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜĔĀšÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćî

ÝšćÜĂĂÖĒïïĔĀšÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜēé÷üĉíĊÙĆéđúČĂÖđóČęĂ

éĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð 

 

×ĆĚîêĂîìĊęǰ2 : ×ĆĚîêĂîÖćøđßĉâßüî 

 - ÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøêćöĒïïìĊę

ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé 

 - ĔĀšđßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęÖĞćĀîéǰ

ĔĀšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰđüšî

ĒêŠöĊñĎšĔĀšïøĉÖćøéĆÜÖúŠćüîšĂ÷ÖüŠćǰ3 øć÷ǰēé÷ĔĀšÙĞćîċÜëċÜÖćøĕöŠöĊ

ñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆî×ĂÜñĎšđ×šć÷Čęî×šĂđÿîĂéšü÷ 

 - đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîǰđüúćǰĔîÖćø÷Čęî×šĂđÿîĂĔĀšøĆïàĂÜ

×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøǰóøšĂöÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ßČęĂñĎšĔĀšïøĉÖćø     

ñĎšöć÷Čęî×šĂđÿîĂǰĀćÖóšîÖĞćĀîéđüúćéĆÜÖúŠćüĀšćöøĆïđĂÖÿćøǰ

ĀúĆÖåćîéĆÜÖúŠćüđóĉęöđêĉöǰ

 

×ĆĚîêĂîìĊęǰ3 : ×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèćĒúąêĉéÿĉîǰ

     - đðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂĒúąêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰ×ĂÜ         

ñĎšĔĀšïøĉÖćøǰñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĒúšüÙĆéđúČĂÖñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕöŠöĊ

ñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîǰĒúą÷ČęîđĂÖÿćøÙøïëšüîëĎÖêšĂÜǰöĊÙčèÿöïĆêĉĒúą

×šĂđÿîĂéšćîÙčèõćóìĊęÙøïëšüîëĎÖêšĂÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ÖĞćĀîéĕüšĔîđĂÖÿćøÝšćÜĄ 

     -  ĔîÖøąïüîÖćøóĉÝćøèćĂćÝÿĂïëćö×šĂđìĘÝÝøĉÜđóĉęöđêĉöÝćÖ     

ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéÖĘĕéšǰĒêŠÝąĔĀšñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂ

øć÷ĔéđðúĊę÷îĒðúÜÿćøąÿĞćÙĆâìĊęđÿîĂĕüšĒúšüöĉĕéš 

     - ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷ĔéöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüîêćöđÜČęĂîĕ×

ìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕéšÖĞćĀîéĕüšĔĀšÙèąÖøøöÖćøêĆéøć÷ßČęĂ×ĂÜ           

ñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂøć÷îĆĚî 

     - óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ìĊęëĎÖêšĂÜàċęÜöĊ

ÙčèõćóĒúąÙčèÿöïĆêĉđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰĒúšüĔĀšđÿîĂ

ÝšćÜÝćÖøć÷ìĊęĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖìĊęÿčéǰĒúąÝĆéúĞćéĆïÙąĒîî 

     - ÖøèĊøć÷ìĊęÙĆéđúČĂÖĕüšĕöŠđ×šćìĞćÿĆââćĀøČĂ×šĂêÖúÜĔîđüúćìĊę

ÖĞćĀîéĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñĎšĔĀšïøĉÖćøñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂìĊęĕéšÙąĒîî

öćÖìĊęÿčéĔîúĞćéĆïëĆéĕðǰ 

     - ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰ(îĞćüĉíĊðøąÖćýđßĉâßüîìĆęüĕðöćĔßš

ēé÷Ăîčēúö) 

ÖøèĊöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷üǰĀøČĂǰöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂĀúć÷

øć÷ĒêŠñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖđóĊ÷Üøć÷đéĊ÷ü 

 - ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå÷ÖđúĉÖ  

 - ĒêŠëšćÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćöĊđĀêčñú

ÿöÙüøìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðēé÷ĕöŠêšĂÜ÷ÖđúĉÖðøąÖćýđßĉâßüî

ìĆęüĕðǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøđÝøÝćÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷îĆĚîĒúšüđÿîĂ

ÙüćöđĀĘîêŠĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêŠĂĕðǰ

ÖøèĊìĊęĕöŠöĊñĎš÷Čęî×šĂđÿîĂǰĀøČĂǰ×šĂđÿîĂîĆĚîĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖ 

 - ĔĀšđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåñŠćîĀĆüĀîšć

đÝšćĀîšćìĊęđóČęĂóĉÝćøèć÷ÖđúĉÖ 

 - ĀćÖĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđĀĘîüŠćÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊ

ÙĆéđúČĂÖĔĀöŠĂćÝĕöŠĕéšñúéĊǰÝąÿĆęÜĔĀšéĞćđîĉîÖćøÝšćÜēé÷üĉíĊ

đÞóćąđÝćąÝÜêćööćêøćǰ82 (1) ÖĘĕéšǰđüšîĒêŠĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ÝąéĞćđîĉîÖćøēé÷üĉíĊüĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜéšü÷đĀêčĂČęîĔĀšđøĉęö       

ÖøąïüîÖćøÝšćÜĔĀöŠēé÷ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜêćö   

øąđïĊ÷ïĄǰ
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×ĆĚîêĂîÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîǰēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜǰĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđúČĂÖñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜàċęÜđÙ÷ìøćïĀøČĂđÙ÷đĀĘîÙüćöÿćöćøëĒúšü

êćöìĊęÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîÖŠĂÿøšćÜĕéšóĉÝćøèćđÿîĂĒîąǰǰ

×ĆĚîêĂîìĊęǰ1 : ×ĆĚîêĂîđøĉęöêšî 

 - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄǰ  

 - ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝšćÜ  

 - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜÙèąÖøøöÖćøÝšćÜđóČęĂ

éĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðǰǰ

×ĆĚîêĂîìĊęǰ2 : ×ĆĚîêĂîÖćøđßĉâßüîĒúąÖćøóĉÝćøèćêĆéÿĉîǰ

 - ĔĀšÙèąÖøøöÖćøÝšćÜÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂđßĉâßüîñĎšĔĀš

ïøĉÖćøêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ĄǰÖĞćĀîé 

 - ßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷Ĕéøć÷ĀîċęÜìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉ

đĀöćąÿöìĊęÝąìĞćÜćîîĆĚîǰ 

 - óĉÝćøèć×šĂđÿîĂ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøǰđóČęĂĔĀšĕéš

×šĂđÿîĂìĊęđĀöćąÿöëĎÖêšĂÜǰđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåöćÖìĊęÿčéǰĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤ 

 - ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰ
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×ĆĚîêĂîÖćøÝšćÜĂĂÖĒïïĀøČĂÙüïÙčöÜćîǰēé÷üĉíĊðøąÖüéĒïï 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. üĉíĊðøąÖüéĒïïǰđðŨîÖøèĊìĊęĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđßĉâßüîñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊęÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéđóČęĂ

ĂĂÖĒïïÜćîÖŠĂÿøšćÜìĊęöĊúĆÖþèąóĉđýþǰđðŨîìĊęđßĉéßĎÙčèÙŠćìćÜéšćîýĉúðÖøøöǰĀøČĂÿëćðŦê÷Öøøö×ĂÜßćêĉǰĀøČĂÜćîĂČęî

ìĊęÖĞćĀîéêćöÖãÖøąìøüÜǰǰ

×ĆĚîêĂîìĊęǰ1 : ÖćøðøąÖüéĒîüÙüćöÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïï 

- ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćđĂÖÿćøÜćîÝšćÜĄǰóøšĂöđñ÷ĒóøŠ

ðøąÖćýêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîéǰ 

 - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęÝĆéìĞćøć÷Üćî×ĂÝšćÜĄǰđÿîĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåēé÷ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïĒúšü

ÝċÜéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðǰ

 - ĔĀšđÝšćĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýðøąÖüéĒïïĔî

øąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿćøÿîđìý×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜĒúąĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰ

ĒúąðŗéðøąÖćýđðŨîđüúćêĉéêŠĂÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ7 üĆîìĞćÖćø 

 - ÖćøĔĀšđĂÖÿćøÖćøÝšćÜĒúąđĂÖÿćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÝąĔĀšĕð

óøšĂöÖĆïÖćøđñ÷ĒóøŠðøąÖćýĒúąđĂÖÿćøÜćîÝšćÜĄǰêĆĚÜĒêŠüĆîđøĉęöêšî

ðøąÖćýÝîëċÜüĆîÿčéìšć÷×ĂÜÖćøđñ÷ĒóøŠǰ 

 - đöČęĂëċÜÖĞćĀîéüĆîǰđüúćÖćøđðŗéàĂÜǰĔĀšÙèąÖøøöÖćø

êøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøìčÖøć÷ĒúšüÙĆéđúČĂÖ

ìĊęëĎÖêšĂÜÙøïëšüîǰĒúąĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎšìĊęđÿîĂĒîüÙüćöÙĉéìĊęĕéšÙąĒîî

éšćîÙčèõćóöćÖìĊęÿčéǰĒúąÝĆéúĞćéĆïĕüš 

 - ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜ         

ñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖĒúšüÙĆéđúČĂÖñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęĕöŠöĊ

ñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîĕðÿĎŠ×ĆĚîêĂîìĊęǰ2 

 - đÿîĂøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰĔĀšĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜ

øĆåóĉÝćøèćǰ

×ĆĚîêĂîìĊęǰ2 : ×ĆĚîêĂîÖćøðøąÖüéĒïïǰ

 - ñĎšßîąÖćøðøąÖüéĒïïĒîüÙüćöÙĉéÝąêšĂÜóĆçîć

ĒîüÙüćöÙĉéÝćÖ×ĆĚîêĂîìĊęǰ1 ĒúšüĔĀšđðŨîĒïïđóČęĂÖćø

ðøąÖüéĒúąÝąÿŠÜĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåõć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé 

 - đöČęĂëċÜÖĞćĀîéđüúćÖćøđðŗéàĂÜ×šĂđÿîĂ×ĆĚîêĂîìĊęǰ

2 ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîêŠćÜėǰ×ĂÜ   

ìčÖøć÷ĒúąÖćøöĊñúðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîĒúšüĔĀšÙĆéđúČĂÖñĎšßîą

ÖćøðøąÖüéĒïïìĊęĕéšÙąĒîîÙčèõćóöćÖìĊęÿčéǰĒúąÝĆéúĞćéĆï 

 - ĔĀšÙèąÖøøöÖćøøć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćĒúą

ÙüćöđĀĘîóøšĂöéšü÷đĂÖÿćøìĊęĕéšøĆïĕüšìĆĚÜĀöéđÿîĂĀĆüĀîšć

ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåđóČęĂÿĆęÜÖćøǰēé÷đÿîĂñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęǰ

 



ภาคผนวก 



 
 

 

 

    

ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

ìĊęǰǰÜćîóĆÿéčÖúćÜ����5    üĆîìĊęǰļļļ��ļ�ǰđéČĂîǰļļļļ..ļļļļļļǰó�ý�������������������������� 

đøČęĂÜ  ×ĂĂîčöĆêĉđïĉÖđÜĉîÙŠćÝĆéàČĚĂǰ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

đøĊ÷îǰǰǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ éšü÷ÖúčŠö��������������������������������������������������������������ǰöĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝą×ĂđïĉÖđÜĉîǰ���������������������������������������������  

êćöēÙøÜÖćø����������������������������������������������������������������������ǰÜćîðøąÝĞćßČęĂ���������������������������������������������������������������������� 

đðŨîÙŠć�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǰÝĞćîüîǰ���������������������������������ǰøć÷Öćøǰ 

đðŨîđÜĉîǰ�����������������������������������ǰïćìǰ	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰ 

×ĂøĆïøĂÜüŠćĕéšðäĉïĆêĉëĎÖêšĂÜêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰĒúąøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøïøĉĀćøóĆÿéč

õćÙøĆåǰó�ý�ǰ����ǰĒúąøąđïĊ÷ï×ĂÜìćÜøćßÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆéǰ 

  ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ  

 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ   	úÜßČęĂ
ǰ����������������������������������������������������������ǰñĎš×ĂđïĉÖ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰ 	�������������������������������������������������������������������������������
 

ǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ   ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰ êĞćĒĀîŠÜǰ�������������������������������� 

 



 
 

 

(üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ ×šĂ �� üøøÙĀîċęÜ (�) (×) ÜćîÝšćÜüÜđÜĉîđúĘÖîšĂ÷ĕöŠđÖĉî ���,��� ïćì) 

ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

ìĊęǰǰÜćîóĆÿéčÖúćÜ����5   ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰüĆîìĊęļļļļļļļļļ�����������ļļļļļļļļļļļļ 

đøǰČęĂÜǰǰøć÷Üćî×ĂàČĚĂóǰĆÿéč 

đøǰĊ÷îǰǰñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 
 

éšü÷ÖúčŠö�������������������������������������������������������������������������öĊÙüćöðøąÿÜÙŤ×ĂàČĚĂóĆÿéčÝĞćîüîļļļļļļļ�øć÷Öćø 

đóČęĂļļļļļļļļļļļļļļļ��ļļļļļļļ..ļļļļļļ���ļ��ļ��ļàċęÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉđÜĉîÝćÖĒñîÜćî ļļļļļļļ�ļļļļļļļ  

Üćî/ēÙøÜÖćøļļļļļļļ�ļļļļļļļļļ��ļļļļ��ǰÝĞćîüîđÜĉî����ļļļļļļļļļļļļļ��ļļļļ�ïćì øć÷úąđĂĊ÷ééĆÜĒîï  

ÜćîóĆÿéčĕéšêøüÝÿĂïĒúšüđĀĘîÙüøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčêćöđÿîĂ ĒúąđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂ 

ÝĆéÝšćÜǰĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå ó.ý. ���� ×šĂ �� üøøÙĀîċęÜ (�) (×)ǰ	à
 ĒúąøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰ

ĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå ó.ý. ���� ×šĂ �� ×šĂ �� ×šĂ �� (�) ĒúąÖãÖøąìøüÜÖĞćĀîéüÜđÜĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčēé÷üĉíĊ

đÞóćąđÝćąÝÜ üÜđÜĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęĕöŠìĞć×šĂêÖúÜđðŨîĀîĆÜÿČĂ ĒúąüÜđÜĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĔîÖćøĒêŠÜêĆĚÜñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč  

ó.ý. ���� ×šĂ � Ēúą×šĂ � ÝċÜ×Ăøć÷Üćî×ĂàČĚĂ éĆÜîĊĚ  

�. đĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜàČĚĂ ÙČĂ ļļļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļļļļļļļļļļļǰ 

�. øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂÙČĂ ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ	éĆÜĒîï
  

�. øćÙćÖúćÜ×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂđðŨîđÜĉî ļļļļļļļļļļļļļǰïćì  

�. üÜđÜĉîìĊęÝą×ĂàČĚĂÙøĆĚÜîĊĚ ļļļļļļļ�ļļļļǰïćì (ļļļ��ļļļļļļļļļļ��ļļļļļļļ�ļļ�ļļ�
ǰ 

�. ÖĞćĀîéđüúćìĊęêšĂÜÖćøĔßšóĆÿéčõć÷Ĕî ļļļļ�ļ��ǰüĆî îĆïëĆéÝćÖüĆîúÜîćöĔîĔïÿĆęÜàČĚĂ  

�. àČĚĂēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ đîČęĂÜÝćÖ ÖćøÝĆéÝšćÜóĆÿéčìĊęöĊÖćøñúĉê ÝĞćĀîŠć÷ ÖŠĂÿøšćÜ ĀøČĂ ĔĀšïøĉÖćøìĆęüĕð  

ĒúąöĊüÜđÜĉîĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜĕöŠđÖĉî ���,���ǰïćì ìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ  

�. ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂēé÷ĔßšđÖèæŤøćÙć  

�. ×šĂđÿîĂĂČęîė đĀĘîÙüøĒêŠÜêĆĚÜñĎšêøüÝøĆïóĆÿéčêćöđÿîĂ  

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć  

�. đĀĘîßĂïĔîøć÷Üćî×ĂÝšćÜéĆÜÖúŠćü×šćÜêšî  

�. ĂîčöĆêĉĔĀšĒêŠÜêĆĚÜ  

  (îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ�������������������������������ļļ.êĞćĒĀîŠÜļļļļ�ļļðøąíćîÖøøöÖćø�ñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč 

    (îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ�������������������������������ļļ�êĞćĒĀîŠÜ ļļļļ�ļļÖøøöÖćø 

  ǰǰ(îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ�������������������������������ļļ�êĞćĒĀîŠÜ ļļļļ�ļļÖøøöÖćø 

úÜßČęĂ ļļļļļļļ������������������ļļļđÝšćĀîšćìĊę            úÜßČęĂ ļļļļļļļ������������������ļļĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę  

   ǰǰǰǰǰǰǰ  ǰ	îć÷ĂčìĆ÷ǰǰÝċÜÿöćî)                  ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ	îć÷ìýüĆçîŤǰǰēóíĉĝßĆ÷)  

                    ļļļ���ļļļļļļļ��ļļļ                                           ļļļ���ļļļļļļļ��ļļļǰ 

đĀĘîßĂï  

ĂîčöĆêĉ  

úÜßČęĂ ļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļ� 

     (îć÷õĎöĉõĆìøǰǰöćúĊ) 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ     ñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 



 
 

 

                         
 

øć÷úąđĂĊ÷éĒîïìšć÷ïĆîìċÖ×šĂÙüćö ìĊę ÜćîóĆÿéčÖúćÜ����5 úÜüĆîìĊę ....................................... 

ÜćîÝĆéàČĚĂóĆÿéč ÝĞćîüî ....................... øć÷Öćø  ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

1. øć÷úąđĂĊ÷éĒúąÙčèúĆÖþèą×ĂÜóĆÿéčìĊęêšĂÜÖćøàČĚĂ 

úĞćéĆï

ìĊę 
øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąàČĚĂ ÝĞćîüîĀîŠü÷ 

[  ] øćÙćöćêøåćî 

[  ] øćÙćìĊęĕéšöćÝćÖćøÿČï 

ÝćÖìšĂÜêúćé (ĀîŠü÷úą) 

ÝĞćîüîĒúąüÜđÜĉîìĊę×ĂàČĚĂÙøĆĚÜîĊĚ Āöć÷đĀêč 

ĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî 

         ĔĀšóĉÝćøèć

øć÷Öćø

ÿĉîÙšćìĊęñúĉê

Ĕîðøąđìý

đðŨîĂĆîéĆï

ĒøÖǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

đüšîÝĞćđðŨî

ĀøČĂêšĂÜ

îĞćđ×šćÝćÖ

êŠćÜðøąđìý

êćöđÜČęĂîĕ×

×šĂǰ�ǰ

	�����	�

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

øüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî    

 
øüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚîǰǰǰǰǰǰ	ļļļļ�������������������������������������������������������������������������������ļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļ
 

 

��ǰđÜČęĂîĕ××šĂÖĞćĀîéĒúąüĉíĊÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéčìĊęøĆåêšĂÜÖćøÿŠÜđÿøĉöĀøČĂÿîĆïÿîčîǰ 

 đîČęĂÜÝćÖÖãÖøąìøüÜǰÖĞćĀîéóĆÿéčĒúąüĉíĊÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęøĆåêšĂÜÖćøÿŠÜđÿøĉöĀøČĂÿîĆïÿîčîǰ	ÞïĆïìĊęǰ�
ǰöčŠÜÿŠÜđÿøĉöĔĀš

ĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÿĉîÙšćìĊęñúĉêõć÷Ĕîðøąđìýǰ	Made in Thailand
ǰĀøČĂÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøüĉÿćĀÖĉÝ×îćé

ÖúćÜĀøČĂ×îćé÷ŠĂöǰ	SMEs
 ÝċÜ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïĔîĀúĆÖÖćøéĆÜîĊĚ 

���ǰóĆÿéčìĊęÝąÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĀøČĂÿŠÜöĂïĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÙøĆĚÜîĊĚǰêšĂÜđðŨîÿĉîÙšćìĊęñúĉêõć÷ĔîðøąđìýĒúąĀćÖĒöšñĎš×ć÷�

ÙĎŠÿĆââćđðŨîñĎšðøąÖĂïÖćøüĉÿćĀÖĉÝ×îćéÖúćÜĀøČĂ×îćé÷ŠĂöǰ	SMEs
ǰĔĀšñĎš×ć÷ĀøČĂÙĎŠÿĆââćĒÿéÜĀúĆÖåćîÖćø×ċĚîìąđïĊ÷îĄǰ 

éšü÷ǰĀøČĂ 

 



 
 

 

 

-2- 

 

 ���ǰĀćÖđðŨîÿĉîÙšćìĊęñúĉêĀøČĂîĞćđ×šćÝćÖêŠćÜðøąđìýǰêšĂÜđðŨîÖøèĊìĊęöĊøćÙćĔîÖćøÝĆéĀćÙøĆĚÜĀîċęÜĕöŠđÖĉîǰÿĂÜúšćîïćìǰǰǰǰ

ĀøČĂøćÙćóĆÿéčìĊęîĞćđ×šćÝćÖêŠćÜðøąđìýöĊøćÙćêŠĂĀîŠü÷ĕöŠđÖĉîǰÿĂÜúšćîǰêćöîĆ÷ĒĀŠÜĀîĆÜÿČĂÖøöïĆâßĊÖúćÜéŠüîìĊęÿčéǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ìĊęǰÖÙǰ	ÖüÝ
ǰ�������ü��ǰúÜüĆîìĊęǰ��ǰÖčöõćóĆîíŤǰ����ǰĒîüìćÜðäĉïĆêĉĄǰ×šĂǰ�ǰ	�����	�

ǰ 

 

 

úÜßǰČęĂļļļļļļļ���������������������ļļ� �ļđÝšćĀîǰšćìĊę 

(îć÷ĂčìĆ÷ǰǰÝċÜÿöćî) 

ļļļ..�ļļļļļļļ.�ļļļļ 

 

 

úÜßČęĂļļļļļļļ������������������ļļ� � � � �ļĀĆüĀîšćđÝǰšćĀîšćìĊę 

   (îć÷ìýüĆçîŤǰǰēóíĉĝßĆ÷) 

ļļļ��/ļļļļļļļ.�ļļļ�ļ 

 
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć 

1. đĀĘîßĂïĔîøć÷úąđĂĊ÷éĒúąÙčèúĆÖþèąđÞóćą×ĂÜóĆÿéčìĊęêšĂÜÖćøàČĚĂ 
2. ĀćÖđĀĘîßĂïēðøéĂîčöĆêĉĔĀšĔßšóĆÿéčìĊęñúĉêĀøČĂîĞćđ×šćÝćÖêŠćÜðøąđìýǰêćöøć÷ÖćøìĊęđÿîĂ×šćÜêšî 

 

�ǰĂîčöĆêĉǰ 
 

�ǰĕöŠĂîčöĆêĉǰǰđĀêčñú����������������������������������������������������������������������������������������������� 
 
 

úÜßČęĂ ļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļ� 

     (îć÷õĎöĉõĆìø ǰöćúĊ) 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ    ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

                        ļļļ��ļļļļ�ļļļ��  
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 ��ǰĕéšđßĉâñĎšßĞćîćâÖćøĀøČĂñĎšìøÜÙčèüčçĉöćðøċÖþćéšü÷ÙČĂ 

ÝċÜøć÷ÜćîêŠĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰđóČęĂēðøéìøćïñúÖćøêøüÝøĆïǰêćöîĆ÷×šĂǰ���ǰĒĀŠÜøąđïĊ÷ïÿĞćîĆÖǰ

ÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó�ý�ǰ����  

ǰ 

úÜßČęĂļļļļļļ���������ļļļļļ��ðøąíćîÖøøöÖćø�ñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč  

                 (ļļļļļļļļļļļļļļ��ļļļļ.) 
        

úÜßČęĂļļļļļļ���������ļļļļļ��ÖøøöÖćø  

                  (ļļļļļļļļļļļļļļ��ļļļļ.) 
        

úÜßČęĂļļļļļļ���������ļļļļļ��ÖøøöÖćø  

                (ļļļļļļļļļļļļļļ��ļļļļ.) 

đøĊ÷îǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷î 

 đóČęĂēðøéìøćïøć÷ÜćîÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčǰÖćøÝĆéàČĚĂ������������������������������������������������ÝĞćîüî������������	øąïčĀîŠü÷îĆï


ÙèąÖøøöÖćøÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč�ñĎšêøüÝøĆïóĆÿéčǰĕéšéĞćđîĉîÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčéĆÜÖúŠćüđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšüǰøć÷úąđĂĊ÷éêćöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ĔïêøüÝøĆïóĆÿéčìĊęÙèąÖøøöÖćøÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč�ñĎšêøüÝøĆïóĆÿéčǰøć÷ÜćîđÿîĂ 

 

      úÜßČęĂļļļļļļ���������ļļļļļ��ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

      ǰǰǰǰǰǰǰ	îć÷ìýüĆçîŤǰǰēóíĉĝßĆ÷
 

 



 
 

 

 

ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

 

ÿŠüîøćßÖćøǰǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

ìĊęǰǰÜćîóĆÿéčÖúćÜ�����ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ   üĆîìĊę��������������������������������������������������� 

đøČęĂÜ  ×ĂĂîčöĆêĉÝŠć÷đÜĉî 

 

đøĊ÷îǰǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

  

êćöìĊęǰĂîčöĆêĉĔĀšéĞćđîĉîÖćøÝĆéàČĚĂ��������������������������������������������������������������������������������������ēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜǰ 

ÝćÖ���������������������������������������������������������������������������������������������	ñĎš×ć÷
ǰĔîüÜđÜĉîǰ������������������������������������������������������ïćìǰ

	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰêćöĔïÿĆęÜàČĚĂđú×ìĊęļļļļ���ļ������������ǰ 

úÜüĆîìĊę���������������������������������������������àċęÜÙøïÖĞćĀîéÿŠÜöĂïóĆÿéčĔîüĆîìĊę����������������������������������������������îĆĚî 

      �ïĆéîĊĚ ñĎš×ć÷ĕéšÿŠÜöĂïóĆÿéčêćöøć÷Öćø×šćÜêšîîĊĚÙøïëšüîđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰĒúąñĎšêøüÝøĆïóĆÿéčĕéšìĞćÖćøêøüÝøĆï

óĆÿéčìĆĚÜĀöéĕüšǰðøćÖäüŠćëĎÖêšĂÜìĆĚÜĀöééĆÜĀúĆÖåćîÖćøêøüÝøĆïìĊęĒîï 

 ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćï 

- ìøćïñúÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč 

1. ĂîčöĆêĉÝŠć÷đÜĉîĔĀšĒÖŠ����������������������������������������������������������������������đðŨîđÜĉî��������������������������������������ïćì 

	�������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ 
 

 öĎúÙŠćÿĉîÙšćĀøČĂïøĉÖćø   ������������������������������������������������������  ïćì 

ïüÖǰõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö   ������������������������������������������������������  ïćì 

ÝĞćîüîđÜĉîìĊę×ĂđïĉÖìĆĚÜÿĉĚî   ������������������������������������������������������  ïćì 

ĀĆÖǰõćþĊđÜĉîĕéš ǰǰǰǰǰ   ������������������������������������������������������  ïćì 

ÙŠćðøĆï ǰǰǰǰ  ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ�����������������������������������������������������  ïćì 

ÙÜđĀúČĂÝŠć÷ÝøĉÜđðŨîđÜĉî  ǰǰǰǰǰǰǰ ������������������������������������������������������  ïćì 

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

    úÜßČęĂ��������������������������������������������������������đÝšćĀîšćìĊę 

   ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ	îćÜîšĂÜðĎǰǰÿćúĊüÜýŤ
 

    ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ������������������������������������� 

  ĂîčöĆêĉǰǰ        

úÜîćöĒúšüǰ  

    

ǰǰ	îć÷õĎöĉõĆìøǰǰöćúĊ
 

   ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 



 
 

 

ĔïđïĉÖüĆÿéč 

đúŠöìĊęļļļ��ļļļ�       ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰđú×ìĊęǰÝļļ������ 

üĆîìĊęǰļ��������....ǰđéČĂîǰļ�����������������ļ��ǰó�ý�ǰ����������������������� 

×šćóđÝšć×ĂđïĉÖÿĉęÜ×ĂÜêćöøć÷ÖćøêŠĂĕðîĊĚǰđóČęĂĔßšĔîøćßÖćøǰòść÷�Āöüé�Üćî ļļļ��������������������������������������������������������. 

 

 

ĕéšöĂïĔĀšļļļļļļļļļļļļļļļļđðŨîñĎšøĆïĒìîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ úÜßČęĂļļļļļļļļļļļļļļļļļļ��ñĎšđïĉÖ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰúÜßČęĂļļļļļļļļļļļļñĎšöĂï ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰêĞćĒĀîŠÜǰ������������������������������ 

ǰǰǰ����������/�������������/�������������      ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĂîčâćêĔĀšđïĉÖ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰ 

ǰĕéšøĆï×ĂÜÙøïëšüîëĎÖêšĂÜĒúšü                        

ǰúÜßČęĂļļļļļļļļ������������������ļļļ��ñĎšøĆï×ĂÜ   úÜßČęĂļļļļļļļļļļļļļļļ��������ļ 

 ǰǰǰǰǰǰǰǰ����������/�������������/�������������     ǰǰǰǰǰ    êĞćĒĀîŠÜĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

            �        ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ               ����������/�������������/������������� 

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî Āöć÷đĀêč 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

ǰǰǰǰǰǰ 
 
 

     

ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

ìĊęǰǰÜćîóĆÿéčÖúćÜ�����    üĆîìĊęǰļļļ��ļ�ǰđéČĂîǰļļļļ..ļļļļļļǰó�ý�������������������������� 

đøČęĂÜ  ×ĂĂîčöĆêĉđïĉÖđÜĉîÙŠćÝšćÜǰ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

đøĊ÷îǰǰǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ éšü÷ÖúčŠö��������������������������������������������������������������ǰöĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝą×ĂđïĉÖđÜĉîǰ���������������������������������������������  

êćöēÙøÜÖćø����������������������������������������������������������������������ǰÜćîðøąÝĞćßČęĂ���������������������������������������������������������������������� 

đðŨîÙŠć�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǰÝĞćîüîǰ���������������������������������ǰøć÷Öćøǰ 

đðŨîđÜĉîǰ�����������������������������������ǰïćìǰ	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰ 

×ĂøĆïøĂÜüŠćĕéšðäĉïĆêĉëĎÖêšĂÜêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰĒúąøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøïøĉĀćøóĆÿéč

õćÙøĆåǰó�ý�ǰ����ǰĒúąøąđïĊ÷ï×ĂÜìćÜøćßÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆéǰ 

  ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ  

 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ   	úÜßČęĂ
ǰ����������������������������������������������������������ǰñĎš×ĂđïĉÖ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰ 	�������������������������������������������������������������������������������
 

ǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ   ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰ êĞćĒĀîŠÜǰ�������������������������������� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ ×šĂ �� üøøÙĀîċęÜ (�) (×) ÜćîÝšćÜüÜđÜĉîđúĘÖîšĂ÷ĕöŠđÖĉî ���,��� ïćì) 

 

ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

ìĊęǰǰÜćîóĆÿéčÖúćÜ�����   ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰǰüĆîìĊęļļļļļļļļļ�����������ļļļļ 

đøǰČęĂÜǰǰøć÷Üćî×ĂÝšćÜóǰĆÿéč 

đøǰĊ÷îǰǰñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰéšü÷ÖúčŠö������ļļļļļļļļļļļļ��ļļļļǰöĊÙüćöðøąÿÜÙŤ×ĂÝšćÜìĞć ļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļļļļ..ļ 

đóČęĂ ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ��ļ��ļ��ļļ�ļļ�ļļ�� àċęÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉđÜĉîÝćÖĒñîÜćî ļļļļļļ�ļļļļ��ļǰ 

Üćî/ēÙøÜÖćøļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļ�ļļļļ�ǰÝĞćîüîđÜĉîļļļļļļļļļļļ�ïćì øć÷úąđĂĊ÷ééĆÜĒîï  

ÜćîóĆÿéčĕéšêøüÝÿĂïĒúšüđĀĘîÙüøÝĆéÝšćÜêćöđÿîĂ ĒúąđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ 

ĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå ó.ý. ���� ×šĂ �� üøøÙĀîċęÜ (�) (×) ĒúąøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ 

ĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå ó.ý. ���� ×šĂ �� ×šĂ �� ×šĂ �� (�) ĒúąÖãÖøąìøüÜÖĞćĀîéüÜđÜĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜóĆÿéč 

ēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ üÜđÜĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęĕöŠìĞć×šĂêÖúÜđðŨîĀîĆÜÿČĂ ĒúąüÜđÜĉîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĔîÖćøĒêŠÜêĆĚÜñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč 

ó.ý. ���� ×šĂ � Ēúą×šĂ � ÝċÜ×Ăøć÷Üćî×ĂÝšćÜ éĆÜîĊĚ  

�. đĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜÝšćÜ ÙČĂ ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļ��ļļļǰ 

�. øć÷úąđĂĊ÷éĒúąÜćîìĊęÝąÝšćÜÙČĂ ļ�ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ��ļļǰ 

�. øćÙćÖúćÜ×ĂÜìćÜøćßÖćøđðŨîđÜĉî ļļļļļļļļ��ļļļļïćì  

�. üÜđÜĉîìĊęÝą×ĂÝšćÜÙøĆĚÜîĊĚ ļļļļļļļļļïćì (ļļļ��ļļļļļļļ��ļļļļļļļļļļļļļļ�ļļ
ǰ 

�. ÖĞćĀîéđüúćìĞćÜćîĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî ļļļ��ļ��ǰüĆî îĆïëĆéÝćÖüĆîúÜîćöĔîĔïÿĆęÜÝšćÜ  

�. ÝšćÜēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ đîČęĂÜÝćÖ ÖćøÝĆéÝšćÜóĆÿéčìĊęöĊÖćøñúĉê ÝĞćĀîŠć÷ ÖŠĂÿøšćÜ ĀøČĂ ĔĀšïøĉÖćøìĆęüĕð  

ĒúąöĊüÜđÜĉîĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜĕöŠđÖĉî ���,��� ïćì ìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ  

�. ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂēé÷ĔßšđÖèæŤøćÙć  

�. ×šĂđÿîĂĂČęîė đĀĘîÙüøĒêŠÜêĆĚÜñĎšêøüÝøĆïóĆÿéčêćöđÿîĂ  

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć  

�. đĀĘîßĂïĔîøć÷Üćî×ĂÝšćÜéĆÜÖúŠćü×šćÜêšî  

�. ĂîčöĆêĉĔĀšĒêŠÜêĆĚÜ  

  (îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ�������������������������������ļļ.êĞćĒĀîŠÜļļļļ�ļļðøąíćîÖøøöÖćø�ñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč 

    (îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ�������������������������������ļļ�êĞćĒĀîŠÜ ļļļļ�ļļÖøøöÖćø 

  ǰǰ(îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ�������������������������������ļļ�êĞćĒĀîŠÜ ļļļļ�ļļÖøøöÖćø 

úÜßČęĂ ļļļļļļļ������������������ļļļđÝšćĀîšćìĊęǰ              úÜßČęĂ ļļļļļļļ������������������ļļĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęǰ  

      ǰǰǰǰ	îćÜÖîÖ×üĆâǰǰïčâõćÙ)                  ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  	îć÷ìýüĆçîŤǰǰēóíĉĝßĆ÷)  

        ļļļ���ļļļļļļļ��ļļļǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ          ļļļ���ļļļļļļļ��ļļļǰ 

đĀĘîßĂï  

ĂîčöĆêĉ        úÜßČęĂ ļļļļļļ��ļļļļļļļļļ� 

            (îć÷õĎöĉõĆìøǰǰöćúĊ) 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

 



 

 

 

 

øć÷úąđĂĊ÷éĒîïìšć÷ïĆîìċÖ×šĂÙüćö ìĊę ÜćîóĆÿéčÖúćÜ����5 úÜüĆîìĊę ....................................... 

øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜóĆÿéčìĊę×ĂđßŠćǰÝĞćîüî ....................... øć÷Öćø  ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

 

úĞćéĆïìĊę øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜóĆÿéčìĊęÝąÝšćÜ ÝĞćîüîĀîŠü÷ 
ÝĞćîüîĒúąüÜđÜĉîìĊę×ĂÝšćÜÙøĆĚÜîĊĚ 

ĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
øüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚîǰǰǰǰǰǰ	ļļļļ����������������������������������ļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļ
 

 

 

úÜßǰČęĂļļļļļļļ���������������������ļļ� �ļñĎšøĆïñĉéßĂï 

(ļ�����������������������������ļļļļļļļ
 

ļļ���ļļļļ.�ļļļ 

 

Āöć÷đĀêčǰÿĞćĀøĆïÜćîÝšćÜàŠĂöĒàöêšĂÜĒîïøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöǰÙČĂǰĒïïðøąöćèøćÙć�ĒïïøĎðøć÷Öćøǰ	ëšćöĊ
 
  



 

 

                                   

 ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

ìĊęǰǰÜćîóĆÿéčÖúćÜ����5ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰüĆîìĊęļļļļļļļļļ�����������ļļļ 

đøČęĂÜ øć÷ÜćîñúÖćøóĉÝćøèćǰĒúą×ĂĂîčöĆêĉÿĆęÜÝšćÜǰ 

đøĊ÷î ĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

êćöìĊę ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰđĀĘîßĂïøć÷Üćî×ĂÝšćÜìĞćļļļļļ������������������������������������������������������ǰ 

đðŨîđÜĉîÝĞćîüî��ļļ�ļļļļ���ļļïćìǰ(.........................................................................................) êćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ 

üŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó.ý. ����ǰ×šĂǰ�� øć÷úąđĂĊ÷ééĆÜĒîïǰǰ 

ĔîÖćøîĊĚǰđÝšćĀîšćìĊęĕéšđÝøÝćêÖúÜøćÙćÖĆïǰ......................................................................... àċęÜöĊĂćßĊóøĆïÝšćÜĒúšüǰ 

ðøćÖäüŠćđÿîĂøćÙćđðŨîđÜĉîǰ��ļļ�ļļļļļ��ļļ�ïćìǰ(...............................................................................................................)  

éĆÜîĆĚîǰđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰ 

ó�ý. ����ǰ×šĂǰ�� ÝċÜđĀĘîÙüøÝĆéÝšćÜÝćÖñĎšđÿîĂøćÙćøć÷éĆÜÖúŠćüǰǰ 

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćïǰĒúąóĉÝćøèćǰ 

��ǰĂîčöĆêĉĔĀšÿĆęÜÝšćÜÝćÖǰ.......................................................đðŨîñĎšøĆïÝšćÜìĞć��������������������������������������������������������� 

ĔîüÜđÜĉîǰ................................ ïćìǰ(..........................................................................) ÖĞćĀîéđüúćÖćøÿŠÜöĂïǰõć÷Ĕîǰ.......... üĆî  

��ǰúÜîćöĔîĔïÿĆęÜÝšćÜéĆÜĒîïǰǰ  

 

             úÜßČęĂǰļļļļļļļ������������������ļļļđÝšćĀîšćìĊę ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

                                    (îćÜÖîÖ×üĆâǰǰïčâõćÙ)                                         

                           ļļļ���ļļļļļ��ļļļǰ  

  

              ĂîčöĆêĉǰǰ        

úÜîćöĒúšüǰ      

úÜßČęĂǰļļļļļļļļ�ļ�ļļļļļļĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęǰ  
                      (îć÷ìýüĆçîŤǰǰēóíĉĝßĆ÷
  
        ǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰ            ļļļ��ļļ�ļļ�ļļļ��                                                              

 

 
 

 
 
 



 

 

    
      ǰǰǰǰǰĔïÿĆęÜÝšćÜ 
ñĎšøǰĆïÝšćÜǰļļļļļļļļļļ��ļļļļ��������������������ļļļļ�   ĔïÿĆęÜÝšćÜđú×ìĊęǰ�����������������������ǰ����� 

ìĊęĂ÷ĎŠǰǰ ļļļļļļļļļ��ļļļļļļļļ��������������������ļļ�.   üǰĆîìĊę�������������������������������������������������������������������������� 

ǰ�������������������������������������������������������������������������������������������   ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý ���ǰëîîðúĆéöèæúǰêĞćïúđöČĂÜĔêš 

đú×ðøąÝĞćêĆüñĎšđÿǰĊ÷õćþĊǰ ļļļļ��������������������������ļļļļļļ   ĂĞćđõĂđöČĂÜýøĊÿąđÖþǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ�����   

ēìøýĆóìŤǰǰ ļļļļļļļļļ����������������������ļ���������ļļļļļǰ   ēìøýĆóìŤǰ ���ǰıǰ������  ēìøÿćøǰǰ���ǰıǰ������ 

êćöìĊę����������������������������������������������������������������������������������������������ǰĕéšđÿîĂøćÙćêćöĔïđÿîĂøćÙćđú×ìǰĊę���������������������ǰúÜüǰĆîìĊę��������������������������������� 

ĕüǰšêŠĂēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰàċęÜĕéǰšøĆïøćÙćĒúąêÖúÜÝšćÜǰêćöøć÷ÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

  

øüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚîǰ 

	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
 

ÖćøÿĆęÜÝšćÜĂ÷ĎŠõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ×ǰêŠĂĕðîĊĚ 

��ǰÖĞćĀîéÿŠÜöĂïõć÷Ĕîǰ��������������������������ǰüĆîǰîĆïëĆéÝćÖüĆîìĊęñĎšøĆïÝšćÜĕéšøĆïĔïÿĆęÜÝšćÜ 

��ǰÙøïÖĞćĀîéÿŠÜöĂïüĆîìĊęǰļļļļļļļļļļ������������ļļļļļļļļļļļļļļļļ 

��ǰÿëćîìĊęÿŠÜöĂïǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰĂĞćđõĂđöČĂÜýøĊÿąđÖþǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

��ǰøą÷ąđüúćøĆïðøąÖĆîǰļļ����������������������������������������������������������������������ļļļļļ�  

��ǰÿÜüîÿĉìíĉĝÙŠćðøĆïÖøèĊÿŠÜöĂïđÖĉîÖĞćĀîéēé÷ÙĉéÙŠćðøĆïđðŨîøć÷üĆîĔîĂĆêøćøšĂ÷úąǰ����ǰ×ĂÜüÜđÜĉîìĆĚÜĀöéǰøüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚîǰ 

ǰǰǰǰǰ������ǰïćìǰ	ĀîċęÜøšĂ÷ïćìëšüî
ǰîĆïêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęúŠüÜđú÷ÖĞćĀîéĒúšüđÿøĘÝêćöĔïÿĆęÜÝšćÜÝîëċÜüĆîìĊęÜćîĒúšüđÿøĘÝïøĉïĎøèŤ 

��ǰēøÜđøĊ÷îÿÜüîÿĉìíĉĝìĊęÝąĕöŠøĆïöĂïëšćðøćÖäüŠćÿĉîÙšćîĆĚîöĊúĆÖþèąĕöŠêøÜêćöøć÷ÖćøìĊęøąïčĕüšĔîĔïÿĆęÜÝšćÜ 

 

 úÜßČęĂ��������������������������������������������������������������ñĎšÿĆęÜÝšćÜ  

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ	îć÷ìýüĆçîŤǰǰēóíĉĝßĆ÷
 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę 

 

 úÜßČęĂ��������������������������������������������������������������ñĎšøĆïÝšćÜ  

 	��������������������������������������������������������������
  

 êĞćĒĀîŠÜǰ����������������������������������������������

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüîĀîŠü÷ 
øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî 

ïćì ÿê� ïćì ÿê� 

       

       

       

       

       

       

       

       

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰøüöđðŨîđÜĉî   

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö   

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰøüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî   



 

 

 
 

ĔïÿŠÜöĂïÜćîÝšćÜ 

      đ×Ċ÷îìĊęǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

 üĆîìĊę����������������������������������������� 

đøČęĂÜǰǰÿŠÜöĂïÜćîÝšćÜĒúąĒÝšÜĀîĊĚ×ĂđïĉÖđÜĉî 

đøĊ÷îǰǰðøąíćîÖøøöÖćø�ñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč 

êćöìĊęǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰĕéšêÖúÜĔĀš×šćóđÝšć�����������������������������������������������������������đðŨîñĎšøĆïÝšćÜ  
ìĞćÖćø�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜǰêćöĔïÿĆęÜÝšćÜ 
đú×ìĊęǰ��������������������������������� úÜüĆîìĊęǰ����������������������������������������ǰĔîüÜđÜĉî������������������������������������������������������ïćì 
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰîĆĚî 

ïĆéîĊĚǰ×šćóđÝšćĕéšðäĉïĆêĉêćöĔïÿĆęÜÝšćÜđÿøĘÝÿĉĚîđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰÝċÜ×ĂÿŠÜöĂïÜćîÝšćÜǰđóČęĂĔĀšñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč 
ìĞćÖćøêøüÝøĆïǰĒúą×ĂđïĉÖÝŠć÷đÜĉîÙŠćÝšćÜêŠĂĕð 

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć 

 
ǰǰǰǰ×ĂĒÿéÜÙüćöîĆïëČĂ 
 

ǰúÜßČęĂļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ� 
ǰǰǰǰǰǰ	�������������������������������������������������������
 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšøĆïÝšćÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Āöć÷đĀêčǰǰ -  ĔßšÖøèĊñĎšøĆïÝšćÜĕöŠöĊĔïÿŠÜ×ĂÜ/ĔïĒÝšÜĀîĊĚ 
 -  ÿĞćĀøĆïÜćîÝšćÜàŠĂöĒàö 

 



 

 

 

ĔïêøüÝøĆïóĆÿéč 

đ×Ċ÷îìĊęǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 
ĂĞćđõĂđöČĂÜǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

üĆîìĊęļļļļļ�����������������...... 

éšü÷ǰïøĉþĆì�ĀšćÜĀčšîÿŠüî�øšćî���������������������������������������������������������������������������ĕéšÿŠÜöĂïóĆÿéčǰÝĞćîüî��������øć÷Öćø

êćöǰ	ǰǰǰǰǰ
ǰĔïÿĆęÜàČĚĂǰđú×ìĊę�����������������������	ǰǰǰǰǰ
ǰĔïÿĆęÜÝšćÜǰđú×ìĊę�����������������������úÜüĆîìĊę������đéČĂî����������������ó�ý���������ĕüšĔĀšĒÖŠǰǰǰǰ 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý đóČęĂĔĀšǰ	ǰǰǰǰǰ
 ñĎšêøüÝøĆï 	ǰǰǰǰǰ
ǰÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčǰìĞćÖćøêøüÝøĆïĒúšüðøćÖäñúǰéĆÜîĊĚǰ 

 1. ÙøïÖĞćĀîéǰüĆîìĊę������đéČĂî����������������ó�ý��������� 

2. ÿŠÜöĂïǰüĆîìĊę������đéČĂî����������������ó�ý��������� 

3. ĕéšêøüÝøĆïóĆÿéčêćöĔïÿŠÜ×ĂÜǰ�ǰĔïĒÝšÜĀîĊĚǰ�ǰĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉîǰđúŠöìĊę����������đú×ìĊę����������úÜüĆîìĊę�������������������� 

4. ĕéšêøüÝøĆïĒúąĔĀšëČĂüŠć óĆÿéč 	ǰǰǰǰǰ
 ëĎÖêšĂÜǰÝĞćîüî��������øć÷Öćø   

    	ǰǰǰǰǰ
 ĕöŠëĎÖêšĂÜǰÝĞćîüî���������øć÷Öćø 
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ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 
 

ÿŠüîøćßÖćøǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 
ìĊęǰÜćîóĆÿéčÖúćÜ�����ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  üĆîìĊę��������������������������������������������������� 
đøČęĂÜ ×ĂĂîčöĆêĉÝŠć÷đÜĉî 

 
đøĊ÷îǰǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

  
êćöìĊęǰĂîčöĆêĉĔĀšÝšćÜìĞć�����������������������������������������������������������������������������������������������ēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜǰ 

ÝćÖ�������������������������������������������������������������������������������������������������	ñĎšøĆïÝšćÜ
ǰĔîüÜđÜĉî�������������������������������������������ïćìǰ
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰêćöĔïÿĆęÜÝšćÜđú×ìĊęǰ�������������������� 
úÜüĆîìĊęǰ���������ǰđéČĂîǰ����������������������������ó�ý����������àċęÜÙøïÖĞćĀîéÿŠÜöĂïÜćîÝšćÜĔîüĆîìĊę�������������������������������������������îĆĚî 

      �ïĆéîĊĚ ñĎšøĆïÝšćÜ ĕéšÿŠÜöĂïÜćîÝšćÜêćöøć÷Öćø×šćÜêšîîĊĚÙøïëšüîđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰĒúąñĎšêøüÝøĆïóĆÿéčĕéšìĞćÖćø 

êøüÝøĆïÜćîÝšćÜéĆÜÖúŠćüĕüšǰðøćÖäüŠćëĎÖêšĂÜìĆĚÜĀöééĆÜĀúĆÖåćîÖćøêøüÝøĆïìĊęĒîï 

 ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćï 
  ìøćïñúÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč 

1. ĂîčöĆêĉÝŠć÷đÜĉîĔĀšĒÖŠ����������������������������������������������������������������đðŨîđÜĉî��������������������������������������ïćì 

	���������������������������������������������������������������������������������������
ǰøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ 
 

 öĎúÙŠćÿĉîÙšćĀøČĂïøĉÖćø   ������������������������������������������������������  ïćì 
ïüÖǰõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö   ������������������������������������������������������  ïćì 

ÝĞćîüîđÜĉîìĊę×ĂđïĉÖìĆĚÜÿĉĚî   ������������������������������������������������������  ïćì 
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  � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
    úÜßČęĂ��������������������������������������������������������đÝšćĀîšćìĊę   ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
 ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ   ǰǰǰ	îćÜïčââćóøǰïĎøèąýøĊ
 
    ǰǰǰǰǰǰ ǰǰ������������������������������������� 

  ĂîčöĆêĉǰǰ        

úÜîćöĒúšüǰ  
 

ǰǰǰ	îć÷õĎöĉõĆìøǰǰöćúĊ
ǰ 
   ǰǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 























 

 

 

 

 

ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰéšü÷ÖúčŠö��������������������������������������������������ǰöĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝą×ĂđïĉÖđÜĉîǰ���������������������������������������������  

êćöēÙøÜÖćø����������������������������������������������������������������������ǰÜćîðøąÝĞćßČęĂ���������������������������������������������������������������������� 

đðŨîÙŠć�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǰÝĞćîüîǰ���������������������������������ǰøć÷Öćøǰ 

đðŨîđÜĉîǰ�����������������������������������ǰïćìǰ	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰ 

×ĂøĆïøĂÜüŠćĕéšðäĉïĆêĉëĎÖêšĂÜêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰĒúąøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ 

ÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó�ý�ǰ2560ǰĒúąøąđïĊ÷ï×ĂÜìćÜøćßÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆéǰ 

  ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ  

 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ   	úÜßČęĂ
ǰ����������������������������������������������������������ǰñĎš×ĂđïĉÖ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰ 	�������������������������������������������������������������������������������
 

ǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ   ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰ êĞćĒĀîŠÜǰ�������������������������������� 
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ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

ìĊęǰǰÜćîóĆÿéčÖúćÜ�����   ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰüĆîìĊęļļļļļļļļļ�����������ļļļļ 

đøǰČęĂÜǰǰøć÷Üćî×ĂđßŠć 

đøǰĊ÷îǰǰñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰéšü÷ ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰĂ�đöČĂÜǰÝ�ýøĊÿąđÖþǰöĊÙüćöðøąÿÜÙŤ×ĂđßŠćēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜàċęÜöĊøć÷úąđĂĊ÷é éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

1. đĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜđßŠć ÙČĂ ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļ��ļļļǰ 

2. øć÷úąđĂĊ÷éóĆÿéčìĊęêšĂÜÖćøđßŠćǰÙČĂǰ ļ�ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ��ļļǰ 

3. øćÙćÖúćÜ×ĂÜìćÜøćßÖćøđðŨîđÜĉî ļļļļļļļļ��ļļļļïćì  

4. üÜđÜĉîìĊęÝą×ĂđßŠćÙøĆĚÜîĊĚ ļļļļļļļļļïćì 	ļļļ��ļļļļļļļ��ļļļļļļļļļļļļļļ�ļļ
ǰ 

5. ÖĞćĀîéđüúćìĞćÜćîĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕî ļļļ��ļ��ǰüĆî îĆïëĆéÝćÖüĆîúÜîćöĔîĀîĆÜÿČĂÿĆââćđßŠć  

6. đßŠćēé÷üĉíĊđÞóćąđÝćąÝÜ êćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰĒúąøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøïøĉĀćø

óĆÿéčõćÙøĆåǰó�ý�ǰ���0 ĒúąöĊüÜđÜĉîĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÙøĆĚÜĀîċęÜĕöŠđÖĉî ���,��� ïćì ìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ  

7. ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ×šĂđÿîĂ ēé÷ĔßšđÖèæŤøćÙć  

8. ×šĂđÿîĂĂČęîė đĀĘîÙüøĒêŠÜêĆĚÜñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč êćöđÿîĂ  

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć  

1. đĀĘîßĂïĔîøć÷Üćî×ĂÝšćÜéĆÜÖúŠćü×šćÜêšî  

2. ĂîčöĆêĉĔĀšĒêŠÜêĆĚÜ (îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ����������������������������������ļļêĞćĒĀîŠÜ ļļļļ�ļļđðŨîñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč  

     (îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ����������������������������������ļļêĞćĒĀîŠÜ ļļļļ�ļļđðŨîñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč 

  ǰǰǰ(îć÷/îćÜ/îćÜÿćü
ǰļļ����������������������������������ļļêĞćĒĀîŠÜ ļļļļ�ļļđðŨîñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč 

 

úÜßČęĂ ļļļļļļļ������������������ļļļđÝšćĀîšćìĊę             úÜßČęĂ ļļļļļļļ������������������ļļĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊę   

            	îćÜÖîÖ×üĆâǰǰïčâõćÙ)             ǰǰǰǰ  ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ	îć÷ìýüĆçîŤǰǰēóíĉĝßĆ÷)  

          ļļļ���ļļļļļļļ��ļļļǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ      ļļļ���ļļļļļļļ��ļļļǰ 

 

 

 

 

đĀĘîßĂï  

ĂîčöĆêĉ      úÜßČęĂ ļļļļļļ��ļļļļļļļļļ� 

                   (îć÷õĎöĉõĆìøǰǰöćúĊ)  

              ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

 



 

đú×ìĊęǰ����������������������������� 

ĀîĆÜÿČĂÿĆââćđßŠć 

đ×Ċ÷îìĊęǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

üĆîìĊę����������������������đéČĂî������������������������������ó�ý������������� 

  ǰĀîĆÜÿČĂÿĆââćđßŠćÞïĆïîĊĚǰÝĆéìĞć×ċĚîøąĀüŠćÜ����������������������������������������������������������������������������������������............ 

ĂĞćđõĂ����������������������������ÝĆÜĀüĆé����������������������������ēé÷��������������������������������������������������������àċęÜêŠĂĕðĔîÿĆââćîĊĚđøĊ÷ÖüŠć �ñĎšđßŠć�ǰǰ

òść÷ĀîċęÜǰÖĆïǰ×šćóđÝšć�����������������������������������������������������������������������Ăć÷č�����������������ðŘ Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę�������������������ĀöĎŠìĊę��������������

ëîî����������������������������êøĂÖ�àĂ÷����������������������������....êĞćïú����������������������������������ĂĞćđõĂ����������������������������������������ÝĆÜĀüĆé

������������������������������������ëČĂïĆêøðøąßćßîđú×ìĊę����������������������������������������������������ĂĂÖĔĀšēé÷����������������������������������������� 

đöČęĂüĆîìĊę������������������đéČĂî������������������������������������������ó�ý�����������������àċęÜêŠĂĕðĔîÿĆââćîĊĚđøĊ÷ÖüŠćǰ�ñĎšĔĀšđßŠć�ǰĂĊÖòść÷ĀîċęÜ 

 ìĆĚÜÿĂÜòść÷êÖúÜìĞćÿĆââćÖĆîǰǰéĆÜöĊ×šĂÙüćöêŠĂĕðîĊĚǰÙČĂ 

 ×šĂǰǰ��ǰñĎšĔĀšđßŠćêÖúÜĔĀšđßŠćǰĒúąñĎšđßŠćêÖúÜđßŠćǰ��������������������������������������������������������������������������������������������.............. 

���������������������������������������������������������������������������������������ēé÷öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂ�����������������������������������������������������������������������. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������öĊÖĞćĀîéđüúćđßŠćÝĞćîüî���������������������������������üĆîǰǰǰǰǰǰ

đøĉęöêĆĚÜĒêŠ üĆîìĊę��������������đéČĂî�������������������������ó�ý�������������ēé÷ñĎšđßŠćêÖúÜĔĀšÙŠćđßŠćĒÖŠñĎšĔĀšđßŠćđðŨîøć÷üĆîüĆîúą������������������ïćì 

	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰøüöđðŨîđÜĉîÙŠćđßŠćìĆĚÜÿĉĚî��������������������������������ïćìǰ

	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ñĎšđßŠćÝąßĞćøąđÜĉîÙŠćđßŠćìĆĚÜĀöéĔĀšĒÖŠñĎšĔĀšđßŠć

õć÷ĔîüĆîìĊę�������������������đéČĂî������������������������������������ó�ý������������������������� 

 ×šĂǰ��ǰñĎšđßŠćĕéšêøüÝéĎóĆÿéčìĊęđßŠćĒúšüđĀĘîüŠćìčÖÿĉęÜĂ÷ĎŠĔîÿõćóđøĊ÷ïøšĂ÷ĔßšÖćøĕéšĂ÷ŠćÜÿöïĎøèŤǰĒúąÝąéĎĒúóĆÿéčìĊęđßŠć

öĉĕéšĔĀšÿĎâĀć÷ǰóøšĂöìĆĚÜïĞćøčÜøĆÖþćĔĀšĂ÷ĎŠĔîÿõćóéĊĂ÷ĎŠđÿöĂóøšĂöìĊęÝąÿŠÜöĂïÙČîêćöÿõćóđéĉöìčÖðøąÖćø 

 ×šĂǰ��ǰñĎšđßŠćĕöŠöĊÿĉìíĉîĞćóĆÿéčìĊęđßŠćĂĂÖĔĀšñĎšĂČęîđßŠćßŠüÜǰĀøČĂìĞćîĉêĉÖøøöĔéėǰÖĆïñĎšĂČęîǰđüšîĒêŠÝąĕéšøĆïÙüćö÷ĉî÷Ăöǰǰǰǰǰǰ

đðŨîĀîĆÜÿČĂÝćÖñĎšĔĀšđßŠć 

 ×šĂǰ��ǰđöČęĂñĎšđßŠćÖøąìĞćñĉéÿĆââć×šĂĀîċęÜ×šĂĔéǰñĎšĔĀšđßŠćöĊÿĉìíĉïĂÖđúĉÖÿĆââćĕéšìĆîìĊǰĒúąñĎšđßŠć÷ĂößéĔßšÙŠćùßćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

íøøöđîĊ÷öǰêúĂéÝîÙŠćóćĀîąǰĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøêĉéêćöìüÜëćöĔĀšĒÖŠñĎšĔĀšđßŠćÝîÙøïëšüîĀćÖöĊÙüćöđÿĊ÷Āć÷éĆÜÖúŠćü

đÖĉé×ċĚîđóøćąñĎšđßŠćđðŨîòść÷ñĉéÿĆââć 

 ÙĎŠÿĆââćĕéšĂŠćîĒúąđ×šćĔÝ×šĂÙüćöéĊĒúšüǰÝċÜúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîÿĞćÙĆâêŠĂĀîšćó÷ćî 

 

úÜßČęĂ���������������������������������������������������ñĎšĔĀšđßŠć  úÜßČęĂ���������������������������������������������������ñĎšđßŠć  

ǰ	������������������������������������������������������������
   ǰ	������������������������������������������������������������
 

  

úÜßČęĂ���������������������������������������������������ó÷ćî  úÜßČęĂ���������������������������������������������������ó÷ćî

 ǰ	������������������������������������������������������������
   ǰ	������������������������������������������������������������
  

 



 

 

ĔïÿŠÜöĂïÜćî 

       đ×Ċ÷îìĊęǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 

üĆîìĊę����������������������������������������� 

đøČęĂÜǰǰÿŠÜöĂïÜćî�×ĂĂîčöĆêĉđïĉÖÝŠć÷đÜĉî 

đøĊ÷îǰǰðøąíćîÙèąÖøøöÖćø�ÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéč 

êćöìĊęǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰĕéšêÖúÜĔĀš×šćóđÝšć����������������������������������������������������������������������������������������������� 

đðŨîñĎšĔĀšđßŠćóĆÿéčÙČĂ������������������������������������������������������������������������������������đóČęĂ�������������������������������������������������������������������������

đðŨîđÜĉîǰ��������������������������������ǰïćì 	������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰêćöĀîĆÜÿČĂÿĆââćđßŠć

đú×ìĊęǰ�������������������������ǰúÜüĆîìĊęǰ����������������������������������������ǰàċęÜÙøïÖĞćĀîéĔîüĆîìĊęǰ���������������������������������ǰîĆĚî 

ïĆéîĊĚǰ×šćóđÝšćĕéšéĞćđîĉîÖćøëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêćöĀîĆÜÿČĂÿĆââćđßŠćéĆÜÖúŠćüđÿøĘÝÿĉĚîđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüĒúąǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

×ĂÿŠÜöĂïÜćîđóČęĂĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆïóĆÿéčĒúąìĞćÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîÙŠćÝšćÜđðŨîđÜĉîǰ��������������������������������������������������ǰïćì

	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ǰĔĀšÖĆï×šćóđÝšć 

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć 

 

×ĂĒÿéÜÙüćöîĆïëČĂ 

 

úÜßČęĂļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ� 

ǰǰǰǰǰ	�������������������������������������������������������
 

ǰñĎšĔĀšđßŠć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉî 

ēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

üĆîìĊę������������đéČĂî���������������������ó�ý����������������� 

×šćóđÝšć����������������������������������������������������������������������������������Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę����������������������������ĀöĎŠìĊę����������������������� 

ëîî�������������������������������������������êĞćïú������������������������������ĂĞćđõĂ������������������������������ÝĆÜĀüĆé�������������������������������� 

ĕéšøĆïđÜĉîÝćÖǰǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰǰéĆÜøć÷ÖćøêŠĂĕðîĊĚ 

 

øć÷Öćø ÝĞćîüîđÜĉî  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

øüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚîǰ	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

 

úÜßČęĂ����������������������������������������������������������������ñĎšøĆïđÜĉî 

	�������������������������������������������������������������������
 

 

úÜßČęĂ����������������������������������������������������������������ñĎšÝŠć÷đÜĉî 

	�������������������������������������������������������������������
 

 

 



 

 

ĔïêøüÝøĆïóĆÿéč 

đ×Ċ÷îìĊęǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý 
ĂĞćđõĂđöČĂÜǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ 

üĆîìĊęļļļļļ�����������������...... 

éšü÷ǰïøĉþĆì�ĀšćÜĀčšîÿŠüî�øšćî���������������������������������������������������������������������������ĕéšÿŠÜöĂïóĆÿéčǰÝĞćîüî��������øć÷Öćø

êćöǰ	ǰǰǰǰǰ
ǰĔïÿĆęÜàČĚĂǰđú×ìĊę���������������������������������ǰ	ǰǰǰǰǰ
ǰĔïÿĆęÜÝšćÜǰ	ǰǰǰǰǰ
ǰĀîĆÜÿČĂÿĆââćđßŠćǰđú×ìĊęǰ��������������������������������������������� 

úÜüĆîìĊę������đéČĂî����������������ó�ý���������������ǰĕüšĔĀšĒÖŠǰēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖý đóČęĂĔĀšǰ	ǰǰǰǰǰ
 ñĎšêøüÝøĆï 	ǰǰǰǰǰ
ǰÙèąÖøøöÖćøêøüÝøĆï

óĆÿéčìĞćÖćøêøüÝøĆïĒúšüðøćÖäñúǰéĆÜîĊĚǰ 

 1. ÙøïÖĞćĀîéǰüĆîìĊę�����đéČĂî����������������ó�ý��������� 

2. ÿŠÜöĂïǰüĆîìĊę������đéČĂî����������������ó�ý��������� 

3. ĕéšêøüÝøĆïóĆÿéčêćöĔïÿŠÜ×ĂÜǰ�ǰĔïĒÝšÜĀîĊĚǰ�ǰĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉîǰđúŠöìĊę����������đú×ìĊę����������úÜüĆîìĊę�������������������� 

4. ĕéšêøüÝøĆïĒúąĔĀšëČĂüŠć óĆÿéč 	ǰǰǰǰǰ
 ëĎÖêšĂÜǰÝĞćîüî��������øć÷Öćø   

    	ǰǰǰǰǰ
 ĕöŠëĎÖêšĂÜǰÝĞćîüî����-����øć÷Öćø 

êĆĚÜĒêŠüĆîìĊę������đéČĂî����������������ó�ý��������� đÖĉîÖĞćĀîé���������üĆî 

 ��ǰĕéšđßĉâñĎšßĞćîćâÖćøĀøČĂñĎšìøÜÙčèüčçĉöćðøċÖþćéšü÷ÙČĂ 

ÝċÜøć÷ÜćîêŠĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îÿêøĊÿĉøĉđÖýǰđóČęĂēðøéìøćïñúÖćøêøüÝøĆïǰêćöîĆ÷×šĂǰ���ǰĒĀŠÜøąđïĊ÷ïÿĞćîĆÖǰ

ÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆåǰó�ý�ǰ����  

ǰ 

úÜßČęĂļļļļļļ���������ļļļļļ��ðøąíćîÖøøöÖćø�ñĎšêøüÝøĆïóĆÿéč  

                 (ļļļļļļļļļļļļļļ��ļļļļ.) 
        

úÜßČęĂļļļļļļ���������ļļļļļ��ÖøøöÖćø  
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คู่มือปฏิบัติงาน งานแผน



แนวทางการประเมินผลและการจดัท า

รายงานการควบคุมภายใน

ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ระดับส่วนงานยอ่ย (ณ วันสิน้สดุปีงบประมาณ 30 กันยายน)

ขั ้ น ต อ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น

ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างาน

วิเคราะห์ ความมีอยู่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลการควบคุม 
จากผลการประเมิน

เสนอวิธีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อน

จัดท ารายงาน ส่งคณะกรรมการระดับหน่วยรับตรวจ

1.

2.

3.

4.

4.1

4.2

4.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ร า ย ง า น ส า ห รั บ ส่ ว น ง า น ย่ อ ย

ติดตาม ปค.5 ปีที่แลว้ ประเมิน 5 องค์ประกอบ
ของการควบคมุภายใน

ประเมินการควบคมุ
ภายในดว้ยตนเอง (CSA)

แบบติดตาม ปค.5 สรุปผลแบบ ปค.4

สรุปความเสี่ยง
ในแบบ ปค.5 (ปีปัจจุบนั)

รายงานการประเมินผล
แบบ ปค.1

ประเมินตนเองดว้ย
เครื่องมอือืน่ ๆ

จัดท าแบบรายงาน
แบบ ปค.6

1



แนวทางการจดัตัง้งบประมาณประจ าปี

วิเคราะห์นโยบาย

วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ

เขียนโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการกลัน่กรองโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

จัดท าโครงการ/กิจกรรม

ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ

จัดกิจกรรมตามปฏิทินโครงการ

รายงานโครงการ 
(ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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แนวทางการจดัตัง้งบประมาณ
โรงเรยีนสตรสีิรเิกศ

แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ตั ้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ

03

04

07

08

01

02

05

06

วิเคราะห์หาความสอดคล้องของนโยบายประเทศ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพม.

วิเคราะห์หาความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ

เขียนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่วิเคราะห์

คณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ  
โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง กลัน่กรอง , ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์โรงเรียนสตรีสิริเกศ

จัดท าโครงการ/กิจกรรม

ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม โดยยึดตามเอกสารคู่มือการจัดท า
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามช่วงวัน เวลาที่ ร ะ บุตามปฏิทิน โครงการ          
โดยด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามวันเวลาที่ก าหนด คือ

ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 25.. – มีนาคม 25.. ภาคเรียนที่ 2/25..
ช่วงที่ 2 เดือนเมษายน 25.. – กันยายน 25.. ภาคเรียนที่ 1/25..

เมื่อด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิน้แล้ว ให้รายงานโครงการ 
รวมทัง้การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใน 30 วัน
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แนวทางการด าเนนิการโครงการ
1 ปีงบประมาณ

ติดตามผล 6 เดือน 
(รายงานความกา้วหน้าโครงการ ช่วงที่ 1 

ต.ค - ม.ีค) น าผลมา เชค็รายการ และสร้างแผนภมูิ)

ช่วงที่ 2

รายงานโครงการ เมื่อด าเนินโครงการเสร็จ
- ประเมินประสทิธภิาพ
- ประเมินประสทิธผิล
- สรุปผลการด าเนินโครงการ

1

2

3

4



แนวทางการขออนมุตังิบประมาณตามแผนปฏิบตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ โรงเรียนสตรีสริิเกศ

งาน โครงการ กิจกรรมใดที่บรรจุในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 25.. ให้ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
โดยไม่ต้องบันทึกข้อความ ยกเวน้กจิกรรมใดที่ต้องขออนญุาตใช้สถานที่ อาหารว่าง อาหารกลางวนั หรือกิจกรรม
ส าคัญ 

กรอกรายละเอยีด
การอนุมัตดิ าเนนิงาน/โครงการ

กรอกรายละเอียดทรัพยากร และตรวจสอบราคาพสัด ุ
ครุภัณฑ์กบังานพสัด ุเสนอใหเ้จา้หนา้ที่พสัดขุองโรงเรียน
ลงนามรบัรองขอ้มูล

ให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ กิจกรรมขออนุมัติงบประมาณผ่านแผนงานกลุ่มบริหารงาน งานโครงสร้างและกลุ่มสาระฯ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และด าเนินการขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 25.. 

1.

ด าเนนิการขออนมุตังิบประมาณผา่นแผนงานตามโครงสร้าง 
หัวหน้างานโครงสร้าง แผนงานกลุม่บรหิารงานฯ 
หัวหน้ากลุม่บริหารงานฯ และรองผูอ้ านวยการ
กลุ่มบริหารงานทัง้ 4 กลุ่มเพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง

เสนอใบขออนมุัตงิบประมาณพรอ้ม
คู่มือตดังบที่งานแผนงาน เพื่อด าเนนิการ
ขออนุมตังิบประมาณ

ด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม 
และรายงานโครงการกิจกรรม
ภายใน 30 วัน

1. 2.

4.
3.

5.

ขั ้ น ต อ น ก า ร ตั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ

ให้ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณเป็นปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 25.. โดยศึกษารายละเอียด
ในใบขออนุมัติงบประมาณ และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องก่อนด าเนินการตัดงบ ดังนี้

3.1 กรอกรายละเอียดหน้าที่การขออนุมัติด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม
3.2 กรอกรายละเอียดทรัพยากร และตรวจสอบราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ กับงานพัสดุ เสนอให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ของโรงเรียนลงนามรับรองข้อมูล
3.3 ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณผ่านแผนงานตามโครงสร้าง หัวหน้างานโครงสร้าง แผนงานกลุ่มบริหารงานฯ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานฯ และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทัง้ 4 กลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.4 เสนอใบขออนุมัติงบประมาณพร้อมคู่มือตัดงบที่งานแผนงาน เพื่อด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ
3.5 ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และรายงานโครงการกิจกรรมภายใน 30 วัน

2.

4.

3.

ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามวัน เวลา ที่ก าหนด คือ
4.1 ช่วงที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25.. – 31 มีนาคม 25.. ภาคเรียนที่ 1 
4.2 ช่วงที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 25.. – 31 กันยายน 25.. ภาคเรียนที่ 2 

ให้ผู้รับผิดน าใบขออนุมัติงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติน าไปถ่ายเอกสาร เพื่อด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่อไป

ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วให้ด าเนินการรายงาน โครงการ กิจกรรม ภายใน 30 วัน

5.
6.
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แนวทาง
การรายงานความกา้วหนา้

ขั ้ น ต อ น ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า

แ น ว ท า ง ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า

เจ้าหนา้ทีแ่ผนงานรับแบบฟอร์มรายงานความกา้วหนา้

น าผลการรายงานความกา้วหนา้มาจดัท าขอ้มูล และสรุปผล

รายงานความกา้วหนา้โครงการฯ ต่อผู้บรหิารและเผยแพร่

1.

2.

3.

เจ้าหน้าที่แผนงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ
รับแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

2. โดยรายงานความก้าวหน้า 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 25.. – เดือนมีนาคม 25..
ช่วงที่ 2 เดือนเมษายน 25.. – เดือนกันยายน 25..

น าผลการรายงานความก้าวหน้ามาจัดท าข้อมูล และสรุปผล

งานแผนงานโรงเรียนรานงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
ต่อผู้บริหารและเผยแพร่

3.

1.
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แนวทางรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ

จัดท าข้อมูล สารสนเทศ และสรุปการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

แ น ว ท า ง ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ

จัดท าขอ้มูล สารสนเทศ และสรุปการประเมนิประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล

สรุปผลด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนฯ ต่อผู้บรหิารและเผยแพร่

1.

2.

3.

2. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ต่อผู้บริหารและเผยแพร่

3.

ขั ้ น ต อ น ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ

1.
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คู่มอืปฏิบติังาน
งานประกันคณุภาพการศกึษา



ก 

 
คำนำ 

 
   การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักวิชาและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่าสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและผู้เรียนทุกคนได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยว
ของและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก” โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดให้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนอย่างมีระบบ  เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำ
คูม่ือแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินได้ต่อไป  

   การดำเนินงานตามแผนการดำเนินการนี้  จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ด้วยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่ประสานงานทำงานอย่างเป็นระบบ  โดยยึดหลักการปฏิบัติงาน PDCA    
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมภิบาลต่อไปนี้   

 

                                งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                           โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2565 
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   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยอาศัยแนวคิดมุ่งเน้นผู้เรียน               
เป็นสำคัญของการพัฒนา การกระจายอำนายทางการศึกษา  การบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมคิด               
ร่วมทำ และการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ดำเนินเป็นอย่างครบวงจร  โรงเรียนสตรีสิริเกศจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขึ้น  เพื่อดำเนินงานวางแผนและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
 
 
 

 
    
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้กำหนดโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาไว้ดังนี้  
   1.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา   

2. การตรวจสอบ ติดตาม  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   
3. การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา   
 
  

  
 
   เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้กำหนดผู้ที่รับผิดชอบใน แต่ล ะ                
องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา          
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรสีิริเกศ   

โครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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   โรงเรียนสตรีสิริเกศ   ได้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยยึดประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์  
2561 ได้กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานตนสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแล  และหน่วยงานภายนอกที่
สะท้อนสภาพการดำเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ  และกำหนดแนวทางในทางการขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา   และมีกลไกปฏิบัติการ
ที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา     
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา
และม้ธยมศึกษา ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเพ่ือการพัฒนาส่งเสริม กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนสตรีสิริเกศ   
ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5. ติดตามผลการดำเนินการ  
6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 

“สร้างระบบคุณภาพงาน   สานต่อนโยบาย  กระจายอำนาจ  สร้างโอกาสบุคลากร” 
  
 
 

1. พัฒนาด้านบริหารและการจัดการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   
3. ปรับปรุงอาคารสถานที่  สำนักงาน  วัสดุอุปกรณ์เต็มศักยภาพทุกด้าน   
4. บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ   
5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี   

 

ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีสริิเกศ   

วิสัยทัศน์ของงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรสีิริเกศ   

พันธกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรสีิริเกศ   
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1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝ่าย  เพื่อตอบสนองกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ          

ทั้งในด้านวิชาการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที ่พึงพอใจของนักเรียน  ผู ้ปกครอง             
ชุมชนและสังคม  
   2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับ 
   3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและความสามารถในการผลิต
สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม  
   4.  บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ   
   5.  เสริมสร้างและพัฒนาให้นักเรียนทุกระดับมีระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์เป็นคนดีของสังคมและรักษาความเป็นไทย  
   6. จัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้  สร้างจิตสำนึกเรื ่องการรักษา
สภาพแวดล้อมและการป้องกันมลภาวะ  ให้นักเรียนทุกระดับรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน   
 
 
    
 
 
 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์  (Standard  Achievement Motivation)   
  ความมุ่งมุ่นจะปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนา         

ผลงานหรือกระบวนการตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน    
ตัวช้ีวัด 
   1.1 บุคลากรร้อยละ  80  รับรู้ทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบาย
สำคัญ  ประกอบด้วย  การควบคุมภายใน  การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  การจัดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  การจัดการความรู้  และนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของตนเองให้ได้
ตามมาตรฐานทั้งด้านประสิทธิภาพ(Efficiency)  ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิคุณ
(Efficacy)  
   1.2  บุคลากรร้อยละ 80  ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานที่กำหนดโดยใช้
กระบวนการ  ขั้นตอนและวิธีการของแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ  สามารถวางแผน
ปฏิบัติการและนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   1.3 บุคลากรร้อยละ 80  วางแผนภาพพัฒนางาน  และพัฒนาตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร (Internal  Performance  Agreement)    
 

2. การบริการที่ดี (Service  Mind) 

เป้าประสงค์ของงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีสิรเิกศ   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีสริิเกศ   
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  ความตั้งใจและความพยายามของตนเองในการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน นักเรียนตลอดจนบุคลากรของภาครัฐอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ตัวช้ีวัด 
   2.1 บุคลากรร้อยละ 80 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรัก ความโอบอ้อมอารี ความเมตตา
     กรุณา ทั้งความคิด  คำพูดและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
     อย่างเสมอภาค   
   2.2 บุคลากรร้อยละ 80 แสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ได้
     อย่างเหมาะสม  รวมถึงเป็นที่พ่ึงทางอารมณ์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ 
   2.3 บุคลากรร้อยละ 80 มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมและ 
     สามารถติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้มอย่างจริงใจ   
   2.4 บุคลากรร้อยละ 80  พัฒนาตนเองให้มีความสามารถตามาตรฐาน บริการวิชาการ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)   

  ความขวนขวาย  สนใจฝารู้เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ  ความรู้ ความสามารถของตนในการ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดจนรู้จัก
พัฒนา  ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์   

 ตัวช้ีวัด   
   3.1 บุคลากรร้อยละ 80 มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถนำศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก   
   3.2 บุคลากรร้อยละ 80 สามารถนำเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างหลากหลาย   
   3.3  บุคลากรร้อยละ 80  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อนำมารวบรวมวิเคราะห์  
สังเคราะห์ เป็นผลงานทางวิชาการ  ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ   
   3.4 บุคลากรร้อยละ 80  มีความรู้ความเข้าใจทักษะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถใช้
สื่อและเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ   
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แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนสตรีสิรเิกศ  ปีการศึกษา 2565 - 2566 

วิสัยทัศน์ สร้างระบบคุณภาพ สานต่อนโยบาย กระจายอำนาจ สร้างโอกาสบุคลากร 

พันธกิจ 

1. พัฒนาด้านบริหารและการจัดการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคญั   
3. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  สำนักงาน  วัสดุอุปกรณเ์ต็มศักยภาพทุกด้าน   
4. บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ   
5. พัฒนาบุคลากรให้มีคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดี   
 

เป้าหมาย 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพทุกระดับให้มีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดของหน่วยงาน

ต้นสังกัดและของสถานศึกษา 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม กำหนดผู้รับผิดชอบ วางแผนกำกับ ดูแล 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝา่ย  เพือ่ตอบสนองกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งในด้าน     
    วิชาการและการบรกิารอย่างมีประสทิธิภาพ  เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม  
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพและศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเน้น 
    นักเรียนเป็นสำคัญ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับ 
3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ช้ในการเรียนการสอนและความสามารถในการผลิตสื่อการสอน 
    ได้อย่างเหมาะสม  
4. บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   มุง่เน้นการกระจายอำนาจ   
5.  เสริมสร้างและพัฒนาให้นักเรียนทุกระดับมีระเบียบวินยั  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    เป็นคนดีของสังคมและรักษาความเป็นไทย  
6. จัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้  สร้างจิตสำนกึเร่ืองการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
   และการปอ้งกันมลภาวะ  ให้นกัเรียนทุกระดับรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน   
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ตัวช้ีวัด 

มุ่งผลสัมฤทธิ ์

1. รับรู้ทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ  
ประกอบด้วย  การควบคุมภายใน  การ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ  การ
จัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดการ
ความรู้  และนำนโยบายดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของตนเองให้ได้
ตามมาตรฐานท้ังด้านประสิทธิภาพ
(Efficiency)  ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และประสิทธิคุณ
(Efficacy)  
2. ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนงานท่ีกำหนดโดยใช้
กระบวนการ  ข้ันตอนและวิธีการของแผน
เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ  
สามารถวางแผนปฏิบัติการและนำแผนกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. วางแผนภาพพัฒนางาน  และพัฒนาตน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
(Internal  Performance  Agreement)    

การบริการที่ดี 

1. มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรัก ความ
โอบอ้อมอารี ความเมตตา กรุณา                 
ท้ังความคิด  คำพูดและการปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
อย่างเสมอภาค   
2. แสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยสามารถ
จัดการและควบคุมอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  รวมถึงเป็นท่ีพึ่งทางอารมณ์ต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้ 
3. มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง
ได้อย่างเหมาะสมและ 
สามารถติดต่อสื่อสารประชาสัมพนัธ์ด้วย
รอยยิ้มอย่างจริงใจ   
4. พัฒนาตนเองให้มีความสามารถตา
มาตรฐาน บริการวิชาการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำศาสตร์ 
ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ทัน         
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก   
2. สามารถนำเทคโนโลยี  สารสนเทศ                 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
หลากหลาย   
3. มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ 
เพื่อนำมารวบรวมวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
เป็นผลงานทางวิชาการ  ตลอดจนสรา้ง
องค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยจน
เป็นท่ียอมรับ   
4. มีความรู้ความเข้าใจทักษะหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมถึงสามารถใช้สื่อและ
เทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของตนเอง
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ   
 

 
 
 
 

กลยุทธ์หลัก 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5. ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายใน 

 

โครงการพัฒนาสื่อ/เครื่องมือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โครงการพัฒนาห้องสำนักงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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   เพ่ือให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจ  งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้
กำหนดภาระงาน ดังนี้  
ลำดับที่ กิจกรรมและการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

1 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร เอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ การออกคำสั่ง
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

1. มีการประชุมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
2. มีคำสั่งแต่งตั้งที่
ชัดเจน  
3. มีวัสดุอุปกรณ์ 
เอกสารในการปฏิบัติงาน 
เหมาะสม 

2 จัดทำมาตรฐานและเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

เพ่ือกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ทุกฝ่าย/งาน กำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3 จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

จัดทำคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาและคู่มือ
กำกับติดตาม  

จัดทำคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
คู่มือกำกับติดตามทั้ง 15 
มาตรฐาน   

4 วางแผนและจัดระบบ
สารสนเทศของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาระบบสารสนเทศของ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยจัดทำ
เอกสารและพัฒนาเว็บ
ไซด์ขึ้นเอง 

5 นิเทศ กำกับ และติดตาม
ผลหารดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
ร่วมกับฝ่ายนโยบายและ
แผนงาน 

เพ่ือนำข้อมูลจากการ
ประเมินตนเอง การ
ประเมินภายในของต้น
สังกัดและการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ.มา
พัฒนาตามข้อเสนอแนะใน
การจัดทำแผนงาน 
โครงการของผู้เกี่ยวข้อง 

1. นิเทศ ติดตาม  
   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
2. ทุกตัวบ่งชี้ มีแผนงาน
โครงการรองรับตาม
วงจรคุณภาพ   
 

6 จัดทำรายงานการพัฒนา
ตนเอง SAR 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
จัดทำรายงานการพัฒนา
ตนเอง  

 

การพัฒนาและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ลำดับที่ กิจกรรมและการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

7 จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองAAR ของฝ่าย/งานต่างๆ  

เพ่ือให้ฝ่าย/งานต่างๆ มี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองได้ 

ทุกฝ่าย/งานต่างๆมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองได้ 
 
 

8 การนำเสนอรายงานการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณชน  

เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารชน
ได้มีส่วนร่วมในการรับฟัง
ความคิดเห็นในการ
ดำเนินงานของ แต่ละฝ่าย/
งาน   

จัดให้มีการนำเสนอ
รายงานการประเมิน
ตนเองของฝ่าย/งานต่อ
สาธารณชน 

9 จัดทำรายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเสนอต่อ
กรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

เพ่ือจัดทำรายงานตนเอง
เสนอต่อกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ฯ 

จัดทำรายงานตนเอง
เสนอต่อกรรมการ
สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด สพ
ม.28 
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ที ่ รายการ ปี 2565 ปี 2566 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน             
2 แต่งตั้งคณะทำงาน             
3 จัดทำมาตรฐานและเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน             

4 จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน             

5 วางแผนและจัดระบบสารสนเทศ
ของงานประกนัคุณภาพการศึกษา             

6 การดำเนินการในระบบสารสนเทศ
ของงานประกนัคุณภาพการศึกษา             

7 การนิเทศ กำกับ และตดิตามผล
การดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ประจำปีร่วมกับฝา่ยนโยบายและ
แผนงาน 

            

8 ประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ใน
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา             

9 เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนใน
เร่ืองระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

งานประจำตามโครงสร้าง   งานพัฒนาตามกลยุทธ์ 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

รายละเอียด 
จุดมุ่งหมาย (Goal) 

สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย เงื่อนไขความสำเร็จ 
เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และฝ่าย
บริหารจำแนกตามกลุ่มภารกิจ
งานต่อการใช้บริการข้อมูล
สารสนเทศ ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

1. โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3. โรงเรียนมีผลการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ในระดับยอดเยี่ยม 
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ทบทวนและรายงานผลการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 



12 

 
วัตถุประสงค์(Purpose) 

สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย เงื่อนไขความสำเร็จ 
1. ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
2. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เตรียมความพร้อมและ
ดำเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
4. ทบทวนและรายงานผลการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพที่มีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
2. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. โรงเรียนได้รับการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ในระดับยอดเยี่ยม 
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมทบทวนและรายงานผล
การดำเนินงานการจัดการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

1. โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ความร่วมมือในการ
จัดทำมาตรฐานการศึกษาฯ 
3. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ความร่วมมือในการ
เตรียมความพร้อมและ
ดำเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่ม
บริหารงาน จัดทำและนำเสนอ
รายงานผลการดำเนินงานการ
จัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 
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ผลผลิต/ผลงาน (Output) 

สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย เงื่อนไขความสำเร็จ 
1. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งมี
การดำเนินการอย่างยั่งยืน 
2. โรงเรียนมีการดำเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาท่ีมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ สพฐ. และ
นโยบาย กลยุทธ์ของโรงเรียน 
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพร้อมในการ
รองรับการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
5. โรงเรียนได้นำผลการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามา
ปรับปรุงพัฒนา 
6. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ดำเนินการทบทวน
และรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาโรงเรียนสตรี
สิริเกศ 
7. ครู บุคลากร นักเรียนและผู้
ที่เก่ียวข้องพึงพอใจต่องาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

1. ร้อยละ 90 ของครู บุคลากร 
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจในแนวทาง
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 
2. ร้อยละ 90 ของครู บุคลากร
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องพึง
พอใจต่องานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
3. โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาท่ีมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ สพฐ. และ
นโยบาย กลยุทธ์ของโรงเรียน 
4. ร้อยละ 90 ของครู บุคลากร
และผู้ที่เก่ียวข้องมีความพร้อม
ในการดำเนินงานเพื่อรองรับ
การประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
5. การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทบทวนและรายงานผล
การดำเนินงานการจัดการศึกษา  

1. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งมี
ประสิทฺธิภาพและดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ความร่วมมือในการ
จัดทำมาตรฐานการศึกษาและ
กำหนดค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษา  
3. โรงเรียนมีความพร้อมในการ
เตรียมรับการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน
และรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาโรงเรียนสตรี
สิริเกศ 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่ม
บริหารงาน จัดทำและนำเสนอ
รายงานผลการดำเนินงานการ
จัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 
3. ครู บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม  
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กิจกรรม (Activities) 

สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย เงื่อนไขความสำเร็จ 
1. การประชุมจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาและกำหนดค่า
เป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
2. การประชุมเตรียมความ
พร้อมและดำเนินงานเพ่ือ
รองรับการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
3. การทบทวนและรายงานผล
การดำเนินงานการจัด
การศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

1. ร้อยละ 90 ของครู บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วม
การประชุมจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาและกำหนดค่า
เป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษา  
2. ร้อยละ 90 ของครู บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม
และดำเนินงานเพ่ือรองรับการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา     
3. ร้อยละ 90 ของครู บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
กิจกรรมการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมทบทวนและรายงาน
ผลการดำเนินงานการจัด
การศึกษา 
  
 

1. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ร่วมประชุมจัดทำ
มาตรฐานการศึกษาและ
กำหนดค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมและ
ดำเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
3. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมกิจกรรมการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กลุ่มบริหารงาน จัดทำและ
นำเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2565   
5. การดำเนินงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพและดำเนินการ
อย่างยั่งยืน 
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ปัจจัย (Input) 

สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย เงื่อนไขความสำเร็จ 
การดำเนินงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณวัสดุ
คุรุภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
1.คณะครูและบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
จัดทำมาตรฐานการศึกษาและ
กำหนดค่าเป้าหมาย 
2.คณะครูและบุคลากรให้ให้
ความร่วมมือในการดำเนินงาน
แต่ละมาตรฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.คณะครูและบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
จัดทำมาตรฐานการศึกษาและ
กำหนดค่าเป้าหมาย 
2.คณะครูและบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินงานแต่ละ
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน
และรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาโรงเรียนสตรี
สิริเกศ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม
และรับฟังการนำเสนอและ
รายงานผลการดำเนินงานการ
จัดการศึกษา   
3. โรงเรียนสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงาน 

ร้อยละของกระบวนงานของ
งานประกันคุณภาพการศึกษามี
ผลการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
2.ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา3.ร้อยละของผลการ
ประเมินความสำเร็จเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดและเป็นไปตามสภาพ
จริง 
1. โรงเรียนมีผลการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ในระดับยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน   
2. โรงเรียนมีการรายงานผล
และเผยแพร่ผลการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ในระดับยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน 
1. ทุกกลุ่มสาระ/ ทุกกลุ่มงาน 
รายงานผลการดำเนินงานครบ
ทุกกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน    
2. ทุกกลุ่มสาระ/ ทุกกลุ่มงาน 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
กรอบและเวลาที่กำหนด  
3.  งบประมาณเพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

1.จัดระบบกระบวนงานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2.ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตาม
กระบวนงานที่กำหนด 
3.วัดและประเมินผลสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละ
กระบวนงานของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1.ประชุมคณะกรรมการการจัด
มาตรฐานการศึกษาและ
กำหนดค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นไปตามกำหนดเวลาที่
กำหนด 
2. ประกาศมาตรฐานการศึกษา
และกำหนดค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2565 
1.  ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมและ
ดำเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ในวันเวลาที่
กำหนด   
2.  ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมกิจกรรมการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  
ในวันเวลาที่กำหนด   
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สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย เงื่อนไขความสำเร็จ 

  3. โรงเรียนมีงบสนับสนุน
เพียงพอกับกิจกรรมที่กำหนด 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน
และรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาโรงเรียนสตรี
สิริเกศ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม
และรับฟังการนำเสนอและ
รายงานผลการดำเนินงานการ
จัดการศึกษา   
3. โรงเรียนสนับสนุน
งบประมาณในการดำนินงาน
อย่างเพียงพอ 

 
หลักฐานแหล่งพิสูจน์ 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
1. รายงานประกาศมาตรฐาน
ศึกษา     
2. เว็ปไซต์โรงเรียน   
3. ภาพกิจกรรม 
1. บันทึกการประชุม   
2. แบบลงเวลา 
3. รายงานโครงการ   
2. ภาพกิจกรรม   
3. เอกสารรายงานการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
1. ภาพกิจกรรม   
2. รายงานโครงการ 

การสอบถามความคิดเห็น / 
สัมภาษณ์ 
1. สอบถาม /สัมภาษณ์     
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
1.  สอบถาม /สัมภาษณ์   
2.  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
1. สอบถาม/สัมภาษณ์   
2.  ประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม  
3.  การนำเสนอและรายงาน 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงาน 
1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
1.  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
2.  แบบประเมินความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานสารสนเทศโรงเรีย 





คู่มือการปฏิบัติงานสารสนเทศโรงเรียน 
------------------- 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เล่มที่ 4  
โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษารอบสอง มีความต้องการ
เน้น 2 เรื่องหลักคือ คุณภาพการศึกษาและ โอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะเน้นไปที่คุณภาพครูเพราะเป็นปัจจัยสำคัญไปสู่
คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งถือ เป็นตรรกะที่ชี้ชัดอยู่แล้วว่า คุณภาพของครูจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ เก่ง มีคุณธรรม มี
รากเหง้าของ ความเป็นไทย ขณะเดียวกันจะให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน  
ร่วมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรู ้ไปจนตลอดชีวิตของเราในสังคมข้างนอก ซึ ่งจะส่งผล  ถึง
ความสามารถในการแข่งขันของประชาชนในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษา  รอบสอง จะต้อง
ทำให้เด็กของเราเป็นคนเก่ง ดีมีความสุข แนวความคิดปฏิรูปการศึกษาจึงจะต้อง ปรับเปลี่ยนใหม่ ไม่ใช่ถูกกำหนด
กรอบอยู่โดยเอาแต่ตามตัวบทกฎหมายการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 กำหนดชัดเจนมานานว่าต้องเน้นผู้เรียนเป็นหลัก 
(Student Center) มีครูเป็นผู้อำนวยให้เกิดความรู้ (Facilitator) นำหลักเรื่องการศึกษาของทุกคน และทุกคนเพ่ือ
การศึกษา (Education for all-All for education) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการการศึกษาของชาติ
แต่ยังมีปัจจัยสำคัญท่ีต้อง นำมาพิจารณาอีกมาก เช่น คุณลักษณะประจำชาติของคนไทย (National characteristics) 
และ กระบวนทัศน์ในกระแสหลักโลกาภิวัฒน์ (Globalization – main streams) ล้วนเป็นองค์ประกอบ สำคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาในระบบ (Formal Education) ซึ่งจะต้องเป็นสิ ่งที่ ใส่เข้าไป (In-put) 
สำหรับผู ้เรียน และกระบวนในการจัดการศึกษาในระบบนี้เอง คือ สิ ่งที ่อบรมสั ่งสอน  (Imposition Oriented 
Approach) ให้กับผู้เรียน กระบวนเหล่านี้จะหล่อหลอมเด็กให้เป็นคุณลักษณะ ประจำชาติอัตลักษณ์ของความเป็น
ชาติ(Out-put) จะเป็นลักษณะพึงประสงค์ของความเป็นคนไทย อย่างที่คาดหวัง ดังนั้น จึงมีแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้และการ
ส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4 ประการ ดังนี้  

1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดีมีความสุข ดำรง รักษา
ความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก  

2) การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจำการให้มี ความพร้อม
มากยิ่งขึ้นให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

3) การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษา ทุกระดับและทุกประเภทต้อง ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์สวน สัตว์อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สาหรับเด็กและประชานชนทั่วไป  

4) การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อที่ให้การบริหาร สถานศึกษามี
ความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไปกับการเน้นธรรมาภิบาล  ทั้งนี้การขับเคลื่อนแนวทาง 4 ประการให้
สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้และการส่งเสริมและการมีส่วน  ร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา จากแนวคิด และ
หลักการที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษา ต้อง
ตระหนักถึงการจัดระบบบริหารที่เป็นเชิงระบบ สอดรับกับการจัดการศึกษาที่ส่งผล ถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากที่สุด 
นอกจากนี้การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา และ การน าข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจของ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องดำเนินการวางระบบ บริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ ซึ่งมีกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 6 มาตรฐาน



และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 50 ให้
สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้
บุคลากร คณะกรรมการของ สถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน
ส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิน คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองที่ทำการประเมิน
คุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษานั้น เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเนื้อหา และสาระแห่งกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ความสอดคล้องของระบบบริหารและสารสนเทศกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาพที่ 1 ความสอดคล้องของระบบบริหารและสารสนเทศกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษาต้องทบทวนการจัดระบบบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ว่ามีความเหมาะสมกับองค์กร ภาระ งาน ความ
จำเป็นของสถานศึกษา เอื้อต่อการดำเนินงาน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์วางแผน กำหนด เป้าหมายความสำเร็จ
อย่างชัดเจน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ เรียน ครูผู ้สอน คณะกรรมการการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน มีการกระจายอำนาจอย่างสมดุลและคุณภาพ ได้รับการพัฒนาจากการนำผล
การวิเคราะห์วิจัยมาใช้การจัดระบบสารสนเทศเน้นให้เกิดการบันทึก การเก็บ  และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบที่
สมบูรณ์ มีความครอบคลุม และตรวจสอบได้นำมาใช้ในการตัดสินใจได้ 

สถานศึกษาอาจจะพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัย เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์(Computer-Based 
Information Systems:CBIS) ในสถานศึกษาเป็นต้น 
 

3. ระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา  



   แนวคิดและหลักการการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา  การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งใน การดำการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ  สถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และ
ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่
นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่าง 
ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้ที่ เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวคิดและดำเนินการทั้งสองส่วนควบคู่กันไปใน
ขณะเดียวกัน เพื่อให้มีความสอดคล้องและ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งมีความต้องการให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่  ยอมรับของสังคม 
ต้องได้ดำเนินการสร้างระบบกลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความม่ันคงและ หลักประกันต่อผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคมว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน ดังนั้น  การศึกษาแนวคิดและหลักการทางการบริหาร
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพจึงมีความสำคัญต่อผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้อง ที่จะนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางระบบการ
บริหารโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 



4. ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีข้อมูลมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ให้เป็นระบบระเบียบ แล้ว จะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้หรือมีข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ตรง
กับความ ต้องการของผู้ใช้ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
ขอนำเสนอความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสารสนเทศ ในสถานศึกษา ดังนี้  

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์  ข้อเท็จจริง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จัดกระทำ จึงทำให้ ส่วนมากไม่มี
ความหมายสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างของข้อมูล เช่น จำนวน ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
น้ำหนัก ส่วนสูง เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบ O-NET ผลการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ ต่างๆ จน
อยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือนำไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตาม วัตถุประสงค์ 
เช่น อัตราส่วนครูต่อนักเรียน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการ การจัด เรียงลำดับคะแนนของ
นักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม ดีผ่าน ไม่ผ่าน เป็นต้น  

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลให้อยู่
ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพื่อสะดวกต่อการ  นำไปใช้สารสนเทศที่ถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน ระดับผู้ปฏิบัติและระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สารสนเทศของสถานศึกษา จึงเกิดจากการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิด จากการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดกระทำ/ ประมวลผลหรือ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ ฯลฯ ตลอดจนการใช้สตูร
ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ (คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า ความแปรปรวน ฯลฯ ผลที่ได้จาก
การจัดกระทำด้วยวิธีการต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ใน หลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ 
กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น ในส่วนของระบบสารสนเทศนั้น จากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มากมาย
ในสถานศึกษา ต้องมี กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศที่ดีจึงจะได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับ
ความต้องการของ ผู้ใช้โดยทั่วไปการจัดระบบสารสนเทศ จะมีขั้นตอนการดำเนินงานหลัก ๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนมี รายละเอียดดังนี้  

  4.1 การรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นั้น จะต้องกำหนดรายการข้อมูลที่
ต้องการ กำหนด วิธีการจัดเก็บ สร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล เช่น แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสังเกต เป็นต้น นอกจากนั้นควร
กำหนดเวลาในการ จัดเก็บหรือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บโดยต้องคำนึงถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่กำหนดไว้และ
มีความ เชื่อถือได้ ในการกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องการนั้น อาจดำเนินการโดยศึกษาจากมาตรฐานการศึกษา ใน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ ภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มาตรฐาน  การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฯลฯ จากนั้นจึงกำหนดวิธีการและ เครื่องมือสำหรับ
รวบรวมข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน เช่น กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ควรเป็น
แบบสอบถาม หรือใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต เครื่องมือที่ใช้ก็ควรเป็นแบบ สังเกต เป็นต้น  

  4.2 การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนำไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของ ข้อมูลก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล  



  4.3 การประมวลผลข้อมูล ขั ้นนี ้เป็นการนำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็นำมาจัดกลุ่ม แยกแยะ 
ตามลักษณะและ ประเภทของสารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ การแจงนับ 
ตลอดไปถึง การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์การดำเนินการอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าทำด้วยมือใช้เครื่องคำนวณเล็ก ๆ 
มา ช่วย จนกระทั่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตที่ง่ายและตรง  ที่สุด 
ค่าสถิติที่นิยมนามาใช้เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือแม้กระทั่ง  การแจกแจง
ความถี่ ที่เป็นการหาค่าสถิติท่ีง่ายที่สุด 

   4.4 การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลที ่ผ่านการประมวลผลหรือจัดทำเป็นสารสนเทศที ่มี
ความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับความต้องการและสะดวกต่อการนำไปใช้อาจนำเสนอในรูปของตาราง 
แผนภาพ กราฟ หรือการ บรรยายเป็นความเรียงก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนำไปใช้และลักษณะของ
สารสนเทศนั้น ๆ  

  4.5 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการจัดเก็บทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อ
ต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์การจัดเก็บอาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้ม
อิเล็กทรอนิกส์ตาม ศักยภาพของสถานศึกษา แต่ต้องคำนึงถึงระบบของการค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน การน าข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ 
สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตาม ความต้องการ จะช่วย
ให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล เป็นการสร้าง
ความมั่นใจที่ตั ้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถ  ตรวจสอบได้มีกระบวนการวิเคราะห์ 
ประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความสมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศ ทั้งหลายนั้นนอกจากจะใช้ในการวางแผนการ
ดำเนินงานและประกอบการตัดสินใจแล้ว ยังนำไปสู่การพัฒนา แนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการจัดระบบสารสนเทศ สามารถ จำแนกตามวิธีดำเนินการออกเป็น 3 ระบบ มีจุดเด่นและ
จุดด้อย พอสรุปได้ดังนี้  

1. ระบบทำด้วยมือ (Manual System) เป็นระบบที่เก็บโดยการใช้เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ระบบนี้ มีข้อดี
คือค่าใช้จ่ายน้อย ส่วนข้อเสียคือ การเรียกใช้ไม่สะดวกและไม่ทันการหากจัดระบบแฟ้มเอกสารไม่ เหมาะสมเท่าที่ควร  

2. ระบบกึ่งอัตโนมัติ(Semi – Automation) ระบบนี้ใช้มือทำส่วนหนึ่ง และใช้เครื่องกลส่วนหนึ่ง กล่าวคือ 
ส่วนที่เป็นเอกสารต่าง ๆ ทำด้วยมือ และส่วนที่สร้างระบบสารสนเทศใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย  ระบบนี้มีข้อดี
คือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง การฝึกอบรมบุคลากรไม่มากนัก แต่มีข้อเสียคือ ถ้ารูปแบบเอกสารไม่ เหมาะสม การปฏิบัติงานไม่
เหมาะสม การดำเนินการจะล่าช้าหากข้อมูลจากการกรอกเอกสารผิดพลาด ระบบ นี้จะทำได้ดีต่อเมื่อส่วนที่ทำด้วยมือ
ทำได้สมบูรณ์แบบ ได้แก่การกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง มีระบบควบคุม ตรวจสอบอย่างดี  

3. ระบบอัตโนมัติ(Full – Automation) เป็นระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินงาน ระบบนี้ต้อง มีการ
ออกแบบให้เข้ากับลักษณะงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาจะมีลักษณะและขนาดของเครื่อง  แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาไม่ว่าขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก อยู่ในเมืองหรือชนบท ส่วนมากมักจะมี คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การจัดทำเอกสาร สถานศึกษาควรจะใช้คอมพิวเตอร์ให้เต็มศักยภาพเพื่อการจัดระบบ  สารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเรียกใช้ได้ทันเวลาในทุกสถานการณ์การมีข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ ดังกล่าว จะทำให้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้แฟ้มเอกสาร อาจแบ่งได้ดังนี้  

1) แฟ้มข้อมูลหลัก : เป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งแบ่งเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้างของงาน  
2) แฟ้มข้อมูลย่อย : เป็นแฟ้มข้อมูลใหม่ๆ ของแฟ้มข้อมูลหลักแต่ยังอาจต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน  
3) แฟ้มดัชนี : เป็นแฟ้มเลขดัชนีที่ระบุว่าข้อมูลใดอยู่ส่วนไหนของข้อมูลหลัก  
4) แฟ้มตารางอ้างอิง : เป็นแฟ้มรวบรวมข้อมูลในลักษณะตารางซึ่งใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง  



5) แฟ้มข้อมูลสรุป : เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสรุปผล  
6) แฟ้มข้อมูลสำรอง : เป็นการสร้างแฟ้มข้อมูลสำรองสำคัญ ๆ เพื่อประโยชน์ในกรณีที่ข้อมูลเดิมสูญหาย 

 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา  

เมื่อพิจารณาหลักการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพกับหลักการบริหารที่เป็นระบบ ต้องมีความสอดคล้องกัน ดัง ภาพที่ 4  

            

    ภาพที่ 4 การพัฒนาคุณภาพกับหลักการบริหารที่เป็นระบบ 

 

 

 

7. สารสนเทศในสถานศึกษา ปัจจุบันในการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล มักมี
การใช้เทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่จะให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถกระทำได้รวดเร็วและถูกต้อง 
ทั ้งนี ้การ ประมวลผล อาจจัดกระทำในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้  
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  ในรูปของ



โปรแกรมประยุกต์ซึ่งพัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอนำเสนอ โปรแกรมประยุกต์ใช้
และแนวปฏิบัติในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา เทคนิควิธีปฏิบัติ  โปรแกรมในการจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่งานสารสนเทศโรงเรียนได้รับมอบหมาย มีรายละเอียด
และแนวปฏิบัติจำแนกราย โปรแกรม ดังนี้  

1. โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (SESA)  

 

 

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(: SESA)  วัตถุประสงค์  เพื่อจัดเก็บข้อมูลปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ในด้านต่อไปนี้  1) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ข้อมูลนักเรียน 3) 
จำนวนห้อง/พิเศษ/บริการ  4) วัสดุครุภัณฑ์ประจำห้อง  5) ผลการทดสอบโอเน็ต 6) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับโรงเรียน 7) กระบวนการเรียนการสอน  8) โครงการพิเศษ  9) ผลงานรางวัล  10) เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารการศึกษาและให้บริการเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ 
 

 

ขอบเขตของงาน   การบันทึก ประมวลผล ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ความถูกต้องและรายงานผลข้อมูลพื้นฐาน
โดย  งานสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลรางวัล/ผลงาน ครูและนักเรียน ทั้งนี้ในแต่ละฝ่ายงานจะมีแอดมินเป็น  
ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจับระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาที่เว็บไซต์ 
https://sesa.obec.go.th/ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  1) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงแก้ไข  2) ดำเนินการกรอกข้อมูลตามระยะเวลาที่ สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ 
ยโสธร กำหนด  3) ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูล 4) ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลระดับสถานศึกษา  
5) ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 



 
2. ระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) 

 
 

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์พ้ืนฐานของสำนักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการภาพรวมขององค์กรใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรั บการจัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณ ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำ
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังช่วยสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษาในการ
ค้นหาข้อมูลประกอบในการของตั้งงบประมาณ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ได้รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน ทดแทนการ
ค้นหาข้อมูลจากเอกสารฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานนาน และอาจล่าช้าไม่สามารถเข้าถึงได้ทันทีเหมือนระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

              เมื่อผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนผ่านทางระบบ
จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เสร็จสิ้นแล้ว สถานศึกษาสามารถส่งออกข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลเพื่อเก็บเข้าแฟ้ม
ของโรงเรียนเป็นเอกสารกระดาษเพื่อใช้ตรวจสอบและนำไปใช้งานได้ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บของสถานศึกษา นำมาประมวลผล และให้ผู ้รับผิดชอบดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ือ
นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามภารกิจ ทั้งข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง ภาพถ่ายป้ายโรงเรียน แผนผัง
โรงเรียน และการวิเคราะห์ความขาดแคลน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญใช้ประกอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณ การ
วิเคราะห์ความขาดแคลนจัดกระทำข้อมูลโดยการนำรายละเอียดสิ่งก่อสร้างเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนในปี
การศึกษาปัจจุบัน จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) การวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณได้ตรงตามสภาพ
จริงตามบริบทของสถานศึกษา โดยระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ได้วิเคราะห์ความขาดแคลนจำแนก
โรงเรียน 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 2) โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 160 คน 3) โรงเรียนที่มี
นักเรียน 161 – 200 คน 4) โรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คนข้ึนไป และ 5) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

             ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) มีกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือน
ตุลาคม) อนึ่ง ข้อมูลสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จะใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สพฐ. ตลอด
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ สพฐ.ได้กำหนดข้อมูลประเภทสิ่งก่อสร้างที่สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
บันทึกและปรับปรุงข้อมูล จำนวน 16 รายการ ดังนี้ 1) อาคารเรียน  2) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 



3) บ้านพักครู  4) บ้านพักภารโรง 5) ส้วม   6) หอสมุด  7) สนามเด็กเล่น  8) เรือนเพาะชำ 9) บ่อเลี ้ยงปลา  
10) บ่อน้ำตื้น11) สนามกีฬา12) ถังเก็บน้ำ13) รั้ว14) ถนน15) บ้านพักนักเรียน  16) อาคารสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา 
 

3.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา Education Management Information System (EMIS) 
 

 
 

การจ ัดเก ็บข ้อม ูลระบบสารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการการศ ึกษา ( Education Management 
Information System : EMIS) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
การศึกษา ประกอบด้วย  1)ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 2X ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียนซึ่งเชื ่อมโยงกับระบบ
จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์  3) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณและนอก
งบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ณ ปัจจุบัน  4) ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All : 
EFA)  เมื่อโรงเรียนทำการจัดเก็บข้อมูลตามระบบ EMIS ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
สามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนได้อีกด้วย โดยให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต และโรงเรียนสามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโรงเรียนเองได้ 

 

เนื่องจากการบริหารงานของสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ผู้บริหารใน ฐานะผู้นำ
จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักในการบริหารและใช้ข้อมูลสารสนเทศ และมีทักษะในการ  เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านี้ไดด้้วยตนเอง ฉะนั้นบทบาทที่สำคัญในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร สามารถสรุปได้ดังนี้  

     1) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ให้มี
หน้าที่จัดทำข้อมูลตามระบบการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ ให้เข้ารับการอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ ที่ หน่วยงานต้น
สังกัดจัดขึ้น บุคลากรในด้านนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติ หน้าที่  

     2) ผู้บริหารจะต้องมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการกรอก 
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

     3) ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรม พัฒนาทักษะด้านการใช้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 



     4) ผู้บริหารมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษา ได้
จัดทำขึ้นก่อนนำไปใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพพจน์ของสถานศึกษา  

     5) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และสามารถสืบค้นข้อมูล สารสนเทศที่
ทางสถานศึกษาจัดทำขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ และให้ผู ้ที ่เป็น
เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เป็นผู้แนะนำขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ที่
เกิดจากการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบของครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ในการประเมินคุณภาพ ผู้เรียนเพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศนั้น สถานศึกษาต้องประเมินจากผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ จะได้ ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้ในการเขียนรายงานและเป็นข้อมูลสำหรับ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไป ลักษณะหรือรูปแบบการจัดเก็บ อาจจำแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  

          (1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
          (2) ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          (3) ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี นอกจากนี้สถานศึกษา

ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งควรจัดเก็บ ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลจาก SAR ของสถานศึกษาย้อนหลัง)  
2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีย้อนหลัง  

   3. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาย้อนหลัง  
 

 
ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

งานสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
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