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1.1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 อนุมัติตามมติคณะกรรมการ

กลั่นกรอง เร่ือง เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 6 (ฝายกฎหมาย) มอบหมายใหกระทรวงการคลัง 

สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

รับไปรวมจัดทําหลักเกณฑการจางเหมา แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใชเปนคูมือในการประกอบการ 

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

1.2 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงาน  

ที่เก่ียวของ ประกอบดวย หนวยงานภายนอกกระทรวงการคลัง ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ และหนวยงาน

ภายในกระทรวงการคลัง ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พรอมทั้ง ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมวิศวกร 

ที่ปรึกษาแหงประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคม

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อรวมกันพิจารณาดําเนินการ

กําหนดหลักเกณฑการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ โดยจัดทําเปน "คูมือการพิจารณาโครงการ 

จางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ" นําเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป  

 

 

 
โครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง โครงการท่ีมีรูปแบบและขอบเขต 

การดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ ตลอดจนกอสรางจนแลวเสร็จสมบูรณ รวมทั้ง 

การบํารุงรักษาในชวงเร่ิมตน ของโครงการโดยผูรับจางเพียงรายเดียว ซึ่งการจางเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จจะครอบคลุมโครงการที่มีลักษณะตางๆ ดังนี้  

คูมือคูมือ  
การพิจารณาโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จการพิจารณาโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ  

2.  คํานิยาม 

1.  ท่ีมา 



2.1 จางออกแบบควบคูการกอสราง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มี

วงเงินลงทุนและเทคโนโลยีดําเนินการสูง รวมทั้ง สามารถจัดทําโครงการไดหลายรูปแบบ 

โดยสวนใหญจะเปนโครงการใหมที่ไมเคยมีการดําเนินมากอนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความ

จําเปนตองใชผูรับเหมาดําเนินโครงการที่มีความรู ความสามารถ และเทคนิคในการ

ดําเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการชําระเงินคาดําเนินโครงการ จะมีรูปแบบการจายชําระเงิน

ตามความกาวหนาของงานเปนงวดๆ (installment) 

2.2 จางกอสรางพรอมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผูวาจางจะ

จัดหาผูรับจางดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ จึงจะมีการชําระเงินคาดําเนินโครงการ ซึ่งผูรับจาง

อาจตองมีหนาที่ในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการดวย รวมทั้ง ผูวาจางตองมี

วงเงินดําเนินโครงการอางอิงไดประกอบการพิจารณาโครงการ (Reference Based Price) 

2.3 จางออกแบบควบคูกอสรางพรอมจัดหาเงินทุน (หรือจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

เต็มรูปแบบ) คือ โครงการที่ใชรูปแบบดําเนินโครงการทั้ง 2 รูปแบบ โดยผูรับจางเปน 

ผูออกแบบและกอสรางควบคูกัน (Design & Build) รวมทั้ง ทําหนาที่จัดหาเงินทุนดําเนิน 

โครงการ ซึ่งผูวาจางจะชําระเงินคาดําเนินโครงการเม่ือแลวเสร็จ 

 

 

การดําเนินการจัดทําโครงการแบงได ดังนี้  

3.1  การจัดเตรียม และเสนอขออนุมัติโครงการ  

3.2  การดําเนินโครงการ  

3.3  การกํากับดูแลโครงการ 

 

  
กรณีที่หนวยงานเจาของโครงการมีความจําเปนตองจัดทําโครงการสามารถ 

ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อชวยจัดเตรียมรายละเอียดโครงการเบ้ืองตนได

ตามความจําเปน โดยใหมีแนวทางดําเนินการดังตอไปนี้ 
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3.  การจดัทําโครงการ 

3.1  การจัดเตรียมและเสนอขออนุมัติโครงการ 



3.1.1 หนวยงานเจาของโครงการดําเนินการ  
 

สามารถกําหนดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

  

(1)  ความจําเปนในการดําเนินโครงการ 

 วิเคราะหเหตุผลและความจําเปนในการดําเนินโครงการ 

 วิเคราะหความเปนไปไดในการจัดทําประมาณการ 

 หากไมดําเนินโครงการ จะเกิดปญหาในดานใด และคาดวาจะมี

ความรุนแรงหรือไม  โดยเฉพาะเ ง่ือนไขเก่ียวกับระยะเวลา

ประกอบการตัดสินใจ 

(2)  ความเหมาะสมทางดานกายภาพ 

 แหลงที่ต้ังโครงการ มีความเหมาะสมหรือไม 

 ความพรอมในดานการจัดเตรียมที่ดินเพื่อดําเนินโครงการ 

 สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ รองรับการดําเนินโครงการ 

(3)  ความเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนๆ 

 การดําเนินโครงการจะเปนการแกไขปญหาเฉพาะจุดเทานั้นหรือไม 

 วิเคราะหความเช่ือมโยง และความสัมพันธกับโครงการอ่ืนๆ 

(4)  ความเหมาะสมทางดานเทคนิค 

 ความจําเปนของเทคโนโลยีที่จะใชในโครงการ และมีการใช

เทคโนโลยีนั้นๆ ในประเทศใดบาง 

(5)  เปรียบเทียบขอดี/ขอเสียของทางเลือกในการดําเนินโครงการระหวางการ

ดําเนินโครงการโดยวิธีปกติ และวิธีจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ พรอมทั้ง แสดงเหตุผลความ

จําเปนที่จะตองดําเนินการ โดยวิธีการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ  

(6)  แสดงรายละเอียด แนวทางการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

ที่มีผลตอการดําเนินโครงการ 
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 กรณีโครงการที่ตองมีการออกแบบและกอสรางควบคูกัน (Design 

& Build Project) เพื่อใหโครงการอยูภายใตวงเงินงบประมาณ 

และระยะเวลาที่กําหนด 

 กรณีโครงการที่ตองมีการจัดหาแหลงเงินทุนดําเนินโครงการ 

(Turnkey Project) เพื่อใหไดแหลงเงินทุนที่มีตนทุนดําเนิน

โครงการ และเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด 

(7)  ความเหมาะสม ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน 

 ความถูกตองและเหมาะสมในการจัด ทําประมาณคาใชจาย ของ

การดําเนินโครงการ 

 ขอสมมุติฐานในการประมาณการเปนหลักวิชาการที่ยอมรับได

ทั่วไป เชน รายการคาดอกเบ้ียระหวางการกอสราง (กรณีมีการ

กูยืมเงิน) คาภาษีนําเขา อัตราเงินเฟอที่ เหมาะสมกับภาวะ

เศรษฐกิจ และ เงินทุนหมุนเวียน ในการดําเนินงาน 

 แหลงที่มาของเงินทุน โดยพิจารณาจากฐานะการเงินขององคกร 

ผลประโยชนหรือรายไดจากโครงการอ่ืนๆ ที่ไมสามารถประมาณ

เปนตัวเงินได 

 การวิเคราะหความเหมาะสมการลงทุนโครงการ โดยใชตัวชี้วัด

ตางๆ เชน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทน ตอตนทุน 

อัตราผลตอบแทนของโครงการ 

 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของโครงการ เชน อัตราผลตอบแทน 

ทางการเงิน (FIRR) และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เปนตน  

 การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) เม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะห ความเหมาะสม

ในการลงทุน ภายใตขอสมมติฐานตางๆ เพื่อใหทราบความเสี่ยง 

ขอสมมติฐานตางๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน อาจจะตอง

วิเคราะหเพิ่มเติมถึงตนทุนความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 
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(8)  ผลที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

 ระบุประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการโดยตรง 

 สภาพแวดลอมของสังคมจะไดรับการพัฒนาไดอยางไร 

 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท 

 โครงการจะชวยพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ไดอยางไร  

 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 โครงการมีแนวทางใหประชาชนมีสวนรวมหรือไมอยางไร 

(9)  การศึกษาผลกระทบดานตางๆ ของโครงการ แบงเปน 2 ดาน คือ 

 สิ่งแวดลอม 3 ระยะ ไดแก กอนการกอสราง ระหวางการกอสราง 

และหลังการกอสรางแลวเสร็จ โดยพิจารณาจากขอเสนอการ

จัดเตรียมแผนงานและมาตรการเพ่ือลดปญหามลภาวะ และการ

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

 สังคมและชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะตนทุนทางสังคม เชน 

หนวยงานเจาของโครงการไดมีการเตรียมแผนงานอพยพประชาชน 

ในกรณีฉุกเฉินอยางไร เพื่อสรางความม่ันใจกับสาธารณชน 

(10)  ความเหมาะสมดานการบริหารโครงการ 

 วิเคราะหความสามารถของหนวยงานเจาของโครงการวามีการ

เตรียม แผนการบริหารโครงการไวอยางชัดเจนหรือไม เปนตน 

 แผนการกํากับควบคุมการบริหารโครงการใหอยูภายใตขอบเขต

ของงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ 

(11) กรณีหนวยงานภาครัฐที่มิใชสวนราชการใหมีการวิเคราะหฐานะการเงิน

ปจจุบัน และประมาณการอนาคตครอบคลุมตลอดระยะเวลาลงทุน พรอมทั้ง ขีดความสามารถ

ในการรับภาระการลงทุนดําเนินโครงการ โดยเฉพาะความสามารถในการกอหนี้และชําระหนี้ 
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ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ ในการจัดเตรียมโครงการ 

ตามขั้นตอนที่ 1 ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และกฎระเบียบที่

เก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน 

ขั้นตอนท่ี 3 เสนอรายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการจางเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จ มักเปนโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ ตองใชเทคโนโลยี

ดําเนินการสูง และใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก ดังนั้น ใหหนวยงานเจาของ โครงการนําเสนอ 

รายละเอียดโครงการตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อวิเคราะหความเหมาะสม และความเปนไปได

ของโครงการกอน นําเสนอคณะรัฐมนตรี 

3.1.2 การพิจารณาโครงการ  

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก

งบประมาณ และกระทรวงการคลัง วิเคราะหความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ

ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หากพนกําหนด 60 วัน หนวยงานใดยังไมแจงผลการวิเคราะหให

ถือวาหนวยงานไดใหความเห็นชอบหลักการในการดําเนินโครงการแลว 

ในการพิจารณา โครงการเบื้องตน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ควรมีแนวทางในการวิเคราะห 

โครงการตามหัวขอตางๆ เพื่อเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีดังนี้ 

(1)  เหตุผลความจําเปน ในการเสนอโครงการ  

(2)  ขอดี-เสียของการจัดทําโครงการ โดยวิธีจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ  

(3)  รายละเอียด ทางดานกายภาพ เชน สถานที่ต้ัง ขอบเขต และวิธีดําเนินงาน 

และเทคโนโลยีที่จะนํามาใช 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับแหลงเงินทุน รวมทั้ง เงื่อนไขตางๆ ที่เก่ียวของใหกระทรวง 

การคลังเปนผูพิจารณาความเหมาะสม ของแหลงเงินทุน 

(5)  ระยะเวลาที่ผูรับจางเหมาจะดําเนินการ และขอผูกพันตางๆ  

(6)  ผลประโยชนหรือรายไดจากโครงการ  

 

6 



(7)  ผลกระทบในเชิงสังคม โดยเฉพาะทางดานสิ่งแวดลอม และแนวทางแกไข 

(8)  แผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะขอเสนอทางการเงินตลอดระยะเวลาดําเนิน 

โครงการ เชน ประมาณการคาใชจายตลอดโครงการ แหลงที่มาของเงินทุน มูลคาสินคาทุน 

นําเขาจากตางประเทศ การคาดคะเน ทางการเงิน เชน ประมาณการงบการเงินตางๆ โดย

แสดงรายละเอียดของสมมติฐานที่ใช ในการประมาณการทั้งหมด 

(9)  แนวทางในการบริหารโครงการ รายชื่อพรอมความรับผิดชอบของหนวยงาน 

และผูที่เก่ียวของทั้งฝายผูจาง และผูรับจางในการดําเนินโครงการ แผนงานฝกอบรมบุคลากร 

รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ และความสําเร็จของโครงการ 

(10)  การไดรับการรับรองโดยผูแทนสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของทุกๆดาน 

(11)  ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ เชน การเสริมสรางระบบเศรษฐกิจหรือสง 

ผลกระทบตอการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศอยางไร อัตราเงินเฟอและ 

ดุลบัญชีเดินสะพัด เพื่อประโยชนในการกําหนดแนวทาง และมาตรการใหเหมาะสมกับ 

โครงการเพื่อสรางความม่ันคง ใหระบบเศรษฐกิจ ของประเทศเปนตน 

(12) การสนับสนุนการสรางกําลังบุคลากรที่มีความชํานาญในสาขาที่ขาดแคลน 

(13)  เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆ ที่ผูรับจางเหมาฯ จะตองดําเนินการ 

3.1.3 การนําเสนอโครงการฯ ตอคณะรัฐมนตร ี

เม่ือโครงการไดรับความเห็นชอบจาก 3 หนวยงานดังกลาวขางตนทั้งหมดแลว  

ใหหนวยงานเจาของโครงการนําเสนอโครงการ  พรอมทั้ ง  ความเห็นดังกลาวตอ  

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  

  

 

3.2.1 เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการดําเนินการของโครงการฯ แลว 

ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทําประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอ พรอมทั้งดําเนินการ 

คัดเลือกเอกชนเพื่อดําเนินโครงการตามขอ 54 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมในเร่ือง วิธีการดําเนินโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ  
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3.2   การดาํเนินโครงการ 



3.2.2 ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมของ

รางสัญญา และเงื่อนไขในสัญญา กอนลงนาม โดยดําเนินการรวมกับผูแทนจากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 

และหนวยงานเจาของโครงการ  

3.2.3 ใหหนวยงานเจาของโครงการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผลประเด็นที่

เจรจาตอรองเร่ืองผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดที่ผานการตรวจ

พิจารณาตามขอ 3.2.2 แลว เสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 

 

เม่ือไดมีการลงนามในสัญญาแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงต้ัง

คณะกรรมการกํากับโครงการขึ้น ประกอบดวย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  

เปนประธาน ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการ ผูแทนกระทรวงเจาสังกัด และผูทรงคุณวุฒิ

ทางเทคนิค ดานการเงิน และดานกฎหมาย รวมเปนกรรมการ เพื่อทําหนาที่ติดตามกํากับ

ดูแลใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในสัญญา และรายงานผลการดําเนินงาน  

ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขใหกระทรวงเจาสังกัด และคณะรัฐมนตรี

ทราบเปนรายไตรมาส 

 

 

 

 
รวบรวมโดย :  

กลุมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  

กรมบัญชีกลาง                  11 กันยายน 2546 
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3.3   การกํากับดูแลโครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวกที่ 1 

 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทําโครงการ

จางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยงานเจาของโครงการ หนวยงานกลาง คณะรัฐมนตรี สํานักงานอัยการสูงสุด 

สว
นท
ี่ 1
กา
รจ
ัดเ
ตรี
ยม
แล
ะเ
สน
อข
ออ
นุม
ัติโ
คร
งก
าร

 

    

สว
นท
ี่ 2

 ก
าร
ดาํ
เน
นิโ
คร
งก
าร

 

    

สว
นท
ี่ 3

 ก
าร
กาํ
กับ
ดูแ
ลโ
คร
งก
าร

 

    

แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดทําโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

เร่ิมตน 

จัดเตรียม 

รายละเอียดโครงการ 

จัดเตรียมความพรอมใน

การดําเนินโครงการตาม

กฎหมายที่เก่ียวของ 

 
พิจารณา 

โครงการ (ภายใน 

60 วัน) 

 รายละเอียด 

โครงการ 

 พิจารณา 

โครงการ 

 รายละเอียด 

โครงการ 

ผาน 

ไมผาน 

คัดเลือกผูรับจาง 

ดําเนินโครงการตาม 

ระเบียบพัสดุฯ ขอ 54 

จัดทําสรุปผล 

การดําเนินการ 

และรางสัญญา 

 รางสัญญา 

 สรุปผลการ 
ดําเนินการ 

 รางสัญญา 

 พิจารณา 

เห็นชอบ 
 พิจารณา 

ความเหมาะสม 
เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ลงนามในสัญญา 

แตงต้ังคณะกรรมการ 

กํากับโครงการ 

จัดทํารายงานผล 

ดําเนินการ/ความคืบหนา 

ส้ินสุด 

 พิจารณา 

เพื่อทราบ 

ไมมีปญหา 

มีปญหา 

กําหนดนโยบาย 

แกไขปญหาให 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

นําไปปฏิบัติตอไป  
รายงาน 

ความคืบหนา 

รายไตรมาส 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
 

รายชื่อกฎหมายที่เก่ียวของกับการ 
ดําเนินโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 



รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
 

(1) พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ.2535          

(2) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ.2535           

(3) พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน  

พ.ศ.2510           

(4) พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ  

พ.ศ.2519           

(5) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2521   

(6) ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม          

(7) ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

โดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539        

(8) ระเบียบการกอหนี้ของประเทศ พ.ศ.2528      

(9) ระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522     

 


