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สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา/หัวขอวิชา  
๑ การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุ โดยการ ซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน 

(หรือท่ีกําหนดในกฎกระทรวง) ท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยหนวยงานของรัฐ โดยใชจายจากเงินงบประมาณ         
ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ๒.วิธีการจัดซ้ือจัดจาง มี 3 วิธี(ระเบียบฯ ขอ 29) 

  ๒.๑ วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ระเบียบฯขอ 30) ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวน
ผูประกอบการท่ัวไปท่ีมี คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ  การซ้ือหรือ
จางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป กระทําได 3 วิธี ดังนี้   

๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) คือ การซ้ือหรือจางท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุท่ีไมซับซอน เปนสินคาหรืองานบริการท่ัวไป และมีมาตรฐาน ซ่ึงกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา            
(e-catalog) โดยใหดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e-market) ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด กระทําได 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซ้ือหรือจาง
ครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท (2) การเสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส คือ การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท  

๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมี
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท โดยเปนการซ้ือหรือจางท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีมีความ
ซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e-catalog) โดย
ใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด   

๓) วิธีสอบราคาคือ การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,00 บาท  แตไมเกิน 
5,000,000 บาท ให กระทําไดกรณีท่ีพ้ืนท่ีมีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต หรือผูประกอบการใน
พ้ืนท่ียังไมสามารถเสนอราคา ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  

๒.๒ วิธีคัดเลือก (ระเบียบฯ ขอ 74 - 77 และ พ.ร.บ.มาตรา 56 (1) ) ไดแก การท่ี
หนวยงานของรัฐเชิญชวน เฉพาะผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด               
ซ่ึงตองไมนอยกวา สามรายใหเขายื่น ขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด
นอยกวาสามราย พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 56 (1) กําหนดกรณีดังตอไปนี้
ใชวิธีการคัดเลือก (ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอหรือขอเสนอนั้นไมไดรับ การ
คัดเลือก (ข) พัสดุท่ีตองการจัดซ้ือจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิต จําหนาย 
กอสรางหรือใหบริการโดยผูประกอบการท่ีมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษหรือมีทักษะสูงและ 
ผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด (ค) มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ี    
ไมอาจคาดหมายได ซ่ึงหากใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ (ง) เปนพัสดุท่ี
โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุยี่หอ เปนการเฉพาะ (จ) เปนพัสดุ          



ท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ ระหวางประเทศ (ฉ) เปนพัสดุท่ีใชใน
ราชการลับหรือเปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐ หรือท่ีเก่ียวกับ ความม่ันคงของประเทศ 
หนา ๓๒ เลม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ (ช) เปนงานจางซอมพัสดุท่ี             
จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอม
เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส (ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  

๒.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบฯ ขอ 78 - 81 และ พ.ร.บ.มาตรา 56 (2) ) ไดแก วิธี
เฉพาะเจาะจง ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงาน
ของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให เขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ
กับผูประกอบการโดยตรงในวงเงิน เล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท่ีออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรค
สอง กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง (ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือกหรือใชวิธี
คัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอหรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต         
จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง (ค) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซ้ือ
จัดจางพัสดุจากผูประกอบการซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ ดวยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใชทดแทนได (ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจาก
เกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตอ อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซ้ือจัดจาง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรง (จ) พัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางเปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว และมี 
ความจําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคาของ
พัสดุท่ีทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว (ฉ) เปนพัสดุท่ีจะ
ขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงานของตางประเทศ (ช) เปนพัสดุท่ี
เปนท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง (ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    

๓. ราคากลาง กอนการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธี จะตองดําเนินการจัดทําราคากลางทุกครั้ง เนื่องจากราคา
กลางเปนราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับการเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นขอเสนอไว ซ่ึงสามารถจัดซ้ือ
จัดจางไดจริง ดังนี้ (ก) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด (ข) 
ฐานขอมูลราคาอางอิงของกรมบัญชีกลาง (ยังไมประกาศใช กรมบัญชีกลางอยูในระหวางการจัดทํา) (ค) ราคา
มาตรฐานของสํานักงบประมาณหรือหนวยงานอ่ืน (ง) สืบราคาจากทองตลาด (จ) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจาง
หลังสุดภายใน 2 ปงบประมาณ (ฉ) ราคาตามหลักเกณฑอ่ืนของหนวยงานของรัฐ กรณีท่ีมีราคาตาม (ก) ใหใช
ราคาตาม (ก)กอน / กรณีไมมีราคาตาม (ก) แตมีราคาตาม (ข) หรือ (ค) ใหใชราคาตาม (ข) หรือ (ค) / กรณีไม
มีราคาตาม (ก) (ข) และ (ค) ใหใชราคาตาม (ง)(จ) (ฉ) โดยจะใชราคาใดใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ และราคากลางตองทํากอนการทํารายงานขอความเห็นชอบ 

4.การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจาง มาตรา ๖๗ กอนลงนามในสัญญาหนวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิก
การจัดซ้ือจัดจางท่ีไดดําเนินการไปแลวไดในกรณีดังตอไปนี้ 

๔.๑ หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจางหรือ  
เงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางนั้นตอไป 



 ๔.๒ มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกขอเสนอมี
ผลประโยชนรวมกันหรือมีสวนไดสวนเสียกับรายอ่ืนหรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับราย
อ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคาหรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

 ๔.๓ การดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
หนวยงานของรัฐหรอืกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

 ๔.๔ กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๒.๔.1) (๒.๔2) หรือ (๒.๔.3) ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ เหตุบอกเลิกสัญญา มาตรา ๑๐๓ ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถสงมอบ
งานหรือทํางานใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ในสัญญาหรือขอตกลง หรือเหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลงกับคูสัญญา 

๖ การอุทธรณ มาตรา ๑๑๔ ผูซ่ึงไดยื่นขอเสนอเพ่ือทําการจัดซ้ือจัดจางพัสดุกับหนวยงานของรัฐ มี
สิทธิอุทธรณเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ในกรณีท่ีเห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้เปนเหตุใหตนไมไดรับการประกาศผลเปนผูชนะหรือไมไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ 

๗ บทกําเนิดโทษ มาตรา ๑๒๐ ผูใดเปนเจาหนาท่ีหรือเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ผูใด
เปนผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผูนั้นตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับ
ความผิดตามวรรคหนึ่ง 

๘การตรวจรับพัสดุ เปนข้ันตอนหนึ่งในการจัดซ้ือและการจัดจางท่ัวไปท่ีไมใชการจางกอสราง ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตองมีความรู ความเขาใจในหนาท่ีและขอกําหนดเง่ือนไขในสัญญา หากไม
เปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือเง่ือนไขขอกําหนดในสัญญา หรือตรวจรับโดยขาดความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองและทําใหราชการตองไดรับความเสียหายหรือเสียประโยชนแลว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจถูก
ตรวจสอบและถูกต้ังกรรมการสอบความผิดในทางวินัย ทางแพงฯลฯ ได ดังนั้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุและผูท่ี
ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุอยางถูกตองและสอดคลองกับ
ระเบียบ  
  ๘.๑ องคประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

๑) ตองประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย 2 คน โดย
ปกติแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ  



๒) การซ้ือหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรรมการประกวดราคาซ้ือหรือจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3) การซ้ือหรือจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือ
ลูกจางประจําคนหนึ่ง ซ่ึงไมใชผูจัดซ้ือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุนั้นก็ได 

๔) มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือมติเอกฉันท หากคณะกรรมการทานใดไมเห็น
ดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
  ๘.๒ หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  ๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืนในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวน
ราชการกอน  
  ๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆก็ได 
          3) ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นโดยเร็วท่ีสุด 
  ๔) เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุ
ถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพัสดุพรอมกับทําใบตรวจ
รับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับมอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับและเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ 
เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนาสวนราชการ
ทราบ 
 ๕) กรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไม
ถูกตองท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ีถูกตอง โดยถือ
ปฏิบัติตามขอ ๔ และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 
วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบ
ไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
  ๖) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใด
ไปแลว จะไมสมารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น โดยปกติใหรีบ
รายงานใหหัวหนาสวนทราบภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีตรวจพบ 
  ๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนา
หนวยงานเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการใหเสร็จสิ้น 
  ๘.๓ ระยะเวลาในการตรวจรบัพัสดุ 
         ในการตรวจรับพัสดุ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับในวันท่ีคูสัญญา
นําพัสดุมาสงมอบและใหดําเนินการใหแลวเสร็จไปโดยเร็วท่ีสุด แตอยางชาไมเกิน 5 วันทําการ นับแตวันท่ี
คูสัญญานําพัสดุมาสงมอบ ท้ังนี้ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนได ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผลความจําเปนพรอมกับ
สําเนาแจงใหคูสัญญาทราบดวย 
 



๙ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 ๙.๑ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งสํานักงาน

ซ่ึงปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือตามหนาท่ีท่ีปฏิบัติราชการโดยปกติ 
 ๙.๒ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาออกจาก

สถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับสถานท่ีอยู หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติแลวแตกรณี 
๙.๓ เวลาเดินทางไปราชการ ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน 

ยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนท่ีไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน 
 ๙.๔ การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคาพาหนะได

โดยประหยัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


