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การบริหารสญัญา
และหลกัประกนั
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1. เตม็รูป (ข้อ 132)
   1.1 ท าสัญญาตามตวัอย่างที่ กวพ. ก าหนด
    1.2 มีข้อความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกมุ                  
    1.3 ร่างใหม่
2. ลดรูป (ข้อ 133) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง)
   2.1 ตกลงราคา   2.2 ส่งของภายใน 5 วนัท าการ
    2.3 กรณพีเิศษ   2.4 การซ้ือ/จ้างโดยวิธีพเิศษ (บางกรณ)ี
3. ไม่มีรูป (ข้อ 133 วรรคท้าย)
    3.1 ไม่เกนิ 10,000 บาท
    3.2  ตกลงราคา กรณีเร่งด่วน ตามข้อ 39 วรรคสอง

  จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกนักไ็ด้
    

รูปแบบของสัญญา

ส่ง สนง.อยัการ
สูงสุดพจิารณา
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หลกั   มีผลตั้งแต่วนัลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
 ข้อยกเว้น  (กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลว. 9 ก.ย. 48
 เป็นการเช่าหรือจ้างต่อเน่ืองกบัผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้าง รายเดมิ/

รายใหม่
 ส่วนราชการรู้ตวัผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้าง และผู้มีอ านาจได้อนุมัติ

ให้เช่าหรือจ้างแล้ว
 ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทนัในวนัที ่1 ตุลาคม ของ

ปีงบประมาณใหม่

ผลของสัญญา
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1. ข้อตกลงเร่ืองรปูแบบ ปริมาณ จ านวน ราคา
2. การจ่ายเงิน (งวดเงิน) 
3. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
4. หลกัประกนั
5. การส่งมอบ การตรวจรบั 
6. การขยายเวลา งดหรือลดค่าปรบั 
7. การปรบั 
8. การประกนัความช ารดุบกพร่อง

เงื่อนไขที่ส าคญัของสัญญา
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การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

 วตัถุประสงค ์ เพื่อใหง้านท่ีจา้งเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน ตามหลกัวิชาการ
ของการก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเม่ือผูรั้บจา้งส่งมอบงานในแต่ละงวด 
เพื่อใหผู้รั้บจา้งเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการ
ก่อสร้าง  การก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดนั้น จึงตอ้งก าหนดใหส้มัพนัธ์กนั
ระหวา่งเน้ืองานกบัเน้ือเงิน 

 กรณีท่ีมีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแลว้ โดยหลกั ผูว้า่จา้งไม่อาจรับมอบ
งานและจ่ายเงินขา้มงวดได ้เวน้แต่ ตามขอ้เทจ็จริงของหลกัวิชาการของการ
ก่อสร้าง งานท่ีส่งมอบนั้น เป็นอิสระไม่เก่ียวขอ้งกบังานในงวดก่อนหนา้นั้น
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สัญญาซ้ือขาย/สัญญาจ้างทัว่ไป
จ่ายตามวงเงนิที่ก าหนดในสัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้าง
ราคาต่อหน่วย
จ่ายตามเนือ้งานทีท่ าเสร็จจริง

ราคาเหมารวม
จ่ายตามวงเงนิที่ก าหนดในสัญญา

ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ
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 เป็นสัญญาที่ใช้ส าหรับการซ้ือขายส่ิงของ  
ทีผู่กพนัผู้จะขายให้ขายส่ิงของน้ัน ๆ ตามจ านวน
ทีผู้่จะซ้ือ ส่ังซ้ือเป็นคราว ๆ ไป โดยมีราคา
ต่อหน่วยคงที่ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา

 จ่ายได้ไม่เกนิวงเงินที่ก าหนดในสัญญา

สัญญาจะซ้ือจะขาย
ราคาคงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ



8

 เป็นสัญญาทีคู่่สัญญาตกลงกนัแบบราคาเหมารวม
ทั้งหมดของงานตามสัญญา  โดยคดิค่าจ้างในการ
ด าเนินการตามสัญญาแบบเหมารวมทั้งสัญญา  
 กรณีมีปริมาณงานเพิม่-ลดไปจากรายละเอยีดที่
ก าหนดไว้ในสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่อาจใช้
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิม่ขึน้ หรือลดลง
น้ันได้

สัญญาแบบถือราคาเหมารวม
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หลกั   จ่ายไม่ได้
ข้อยกเว้น
มีความจ าเป็นจะต้องจ่าย
มีก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารสอบราคา หรือ
ประกวดราคา ก่อนการท าสัญญาหรือข้อตกลง

 จ่ายได้เฉพาะกรณีและตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด

การจ่ายเงินล่วงหน้า
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Ex.  การจ่ายเงินล่วงหน้า
 ผูรั้บจา้งมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหนา้ไปแลว้ 15% ต่อมามีการแกไ้ขสญัญา

เพิ่มเติมปริมาณงาน ท าใหว้งเงินในสญัญาเพิ่มข้ึน ผูรั้บจา้งขอเบิกเงินค่าจา้ง
ล่วงหนา้ 15% ของวงเงินท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือไม่ไดมี้การตกลงไวใ้นสญัญาท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม จึงไม่สามารถจ่ายได้

 ใชว้ิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี จึงไดด้ าเนินการโดยวิธีพเิศษ ในหนงัสือเชิญชวน
มิไดก้ าหนดเง่ือนไขใหมี้การจ่ายเงินล่วงหนา้ไว ้ ผูเ้สนอราคาไดม้าขอให้
จ่ายเงินล่วงหนา้ 15% ก่อนท าสญัญา จึงเป็นการก าหนดเง่ือนไขข้ึนใหม่
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- การจ่ายเงนิล่วงหน้า กรณีสอบราคา/ประกวดราคา/วธีิพเิศษ
     ต้องวางหลกัประกนัการรับเงนิล่วงหน้าเป็น
         -  พนัธบัตรรัฐบาลไทย  หรือ
         -  หนังสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ
  ยกเว้น   การซ้ือ/จ้างจากส่วนราชการ  การซ้ือพสัดุจาก     

     ต่างประเทศ  การบอกรับวารสารฯ  
                ไม่ต้องเรียกหลกัประกนั

หลกัประกนัการรับเงินล่วงหน้า (ข้อ 70)
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หลกัประกนัทีผู้่ขาย/ผู้รับจ้าง ทีจ่ะเข้าเสนอราคากบั
ส่วนราชการน ามาวางในขณะยืน่ซองเสนอราคา
เพือ่ประกนัความเสียหายในการผดิเงื่อนไขในการ
เสนอราคา 
ใช้เฉพาะวิธีประกวดราคา

หลกัประกนัการเสนอราคา(ซองเดมิ)
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หลกัประกนัทีผู้่ขาย/ผู้รับจ้าง ทีเ่ป็นคู่สัญญากบั
ส่วนราชการน ามาวางขณะท าสัญญา
เพือ่ประกนัความเสียหายจากการผดิเงื่อนไขตาม
ข้อก าหนดในสัญญา
ใช้เป็นหลกัประกนัจนกว่าจะส้ินสุดข้อผูกพนัตาม
สัญญา

หลกัประกนัสัญญา
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หลกัประกนัการเสนอราคา/หลกัประกนัสัญญา

ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงันี้

1. เงินสด

2. เช็คทีธ่นาคารเซ็นส่ังจ่าย(การเสนอราคา)

3. หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ(การเสนอราคา)

4. หนังสือค า้ประกนัของบริษทัเงนิทุน

5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย(การเสนอราคา)
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Ex.  พนัธบัตรเป็นช่ือบุคคล
 โดยหลกัการ ผูท้รงพนัธบตัรควรเป็นในนามของบริษทั หรือหา้ง

หุน้ส่วน หรือกิจการร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผูเ้สนอราคาหรือคู่สญัญากบั
ทางราชการ ในกรณีท่ีจะน าพนัธบตัรท่ีเป็นช่ือของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หุน้ส่วน หรือเป็นช่ือบุคคลอ่ืน 
และบุคคลนั้นไดมี้หนงัสือยนิยอมใหน้ าพนัธบตัรมาใชเ้ป็น
หลกัประกนัซอง หลกัประกนัสญัญา กบัส่วนราชการโดยปราศจาก
เง่ือนไขใดๆ กส็ามารถกระท าได ้โดยตอ้งไปจดทะเบียน หรือแจง้
การวางเป็นหลกัประกนัท่ี ธปท.
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Ex.  เช็คบริษัท
 เช็คสั่งจ่ายในนามบริษทั ไม่ใช่หลกัประกนัตามความหมายของ

ระเบียบฯ

Ex.   ตั๋วแลกเงนิ 
 ตัว๋แลกเงิน  เป็นตัว๋เงินประเภทหน่ึง แต่ระเบียบฯ มิไดก้ าหนดใหใ้ช้

เป็นหลกัประกนัได ้ ดงันั้น  ตัว๋แลกเงินจึงไม่สามารถน ามาใชเ้ป็น
หลกัประกนัได้
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การน าหลกัประกนัมากกว่า 1 อย่างมารวมกนัได้หรือไม่

 กวพ. วนิิจฉัย

   *  ตามระเบียบฯ ข้อ 141 ก าหนดว่า “หลกัประกนัซองหรือ
หลกัประกนัสัญญาให้ใช้ หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด” 

   เจตนารมณ์ตามระเบียบฯ ให้เลอืกหลกัประกนัอย่างใดกไ็ด้  
ดงัน้ัน หากใช้หลกัประกนัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 141 รวมกนั ก็
ย่อมกระท าได้
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การน าหลกัประกนัซองมาใช้เป็นหลกัประกนัสัญญา

ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ) 0408.4/ว 130  ลว 20 ตุลาคม 2549
หลกัการ   
* ผู้เสนอราคาน าหลกัประกนัซองตามระเบียบฯ ข้อ 141 (1) 

เงินสด และ (2) เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย เป็นเช็คลงวนัทีท่ีใ่ช้
เช็คน้ัน หรือก่อนวนัน้ันไม่เกนิ 3 วนัท าการ  

* ผู้เสนอราคารายน้ันได้รับคดัเลอืกเข้าท าสัญญา
* ผู้เสนอราคาประสงค์จะน าหลกัประกนัซองมาใช้เป็น

หลกัประกนัสัญญา
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การน าหลกัประกนัซองมาใช้เป็นหลกัประกนัสัญญา (ต่อ)

เงื่อนไข  วนัท าสัญญา ส่วนราชการต้องจัดท าหลกัฐานการคนื
หลกัประกนัซอง และหลกัฐานการวางหลกัประกนัให้เสร็จ
ภายในวนัท าสัญญา โดยคู่สัญญาต้องน าหลกัประกนัซอง 

  (เพิม่-ลด) มาวางให้เท่ากบัวงเงินหลกัประกนัสัญญา
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มูลค่าหลกัประกนั

ร้อยละ 5 ของวงเงนิ / ราคาพสัดุ ทีจ่ัดหาในคร้ังน้ัน

 เว้นแต่ การจัดหาทีส่ าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกว่าร้อยละ 5 
แต่ไม่เกนิร้อยละ 10

 * กรณีส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ  เป็นคู่สัญญา/ผู้เสนอราคา

   - ไม่ต้องวางหลกัประกนั  (ข้อ 143)
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ให้คนืหลกัประกนัซองแก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค า้ประกนั  ภายใน 15 
วนั นับแต่วนัที่ได้พจิารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว

เว้นแต่  ผู้เสนอราคารายทีค่ดัเลอืกไว้ซ่ึงเสนอราคาต า่สุดไม่เกนิ 3 
ราย ให้คนืได้ต่อเมือ่ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือผู้เสนอราคาได้
พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว

การคนืหลกัประกนัซอง
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ให้คนืหลกัประกนัสัญญาโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกนิ 15 วนั นับแต่
วนัทีคู่่สัญญาพ้นจากข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว
หนังสือที ่นร (กวพ) 1305/ว 8608  ลงวนัที ่ 5  ต.ค.  44

ไม่ต้องรอให้มีการร้องขอคนืจากคู่สัญญาก่อน
 คู่สัญญาไม่มารับภายในก าหนด  ให้ปฏบัิตติามข้อ 144 วรรคท้าย 
พร้อมกบัให้มีหนังสือรับรองให้ผู้ค า้ประกนัไปด้วยว่า หลกัประกนั
สัญญาดังกล่าว หมดระยะเวลาการค า้ประกนัแล้ว

การคนืหลกัประกนัสัญญา
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หนังสือที ่นร (กวพ) 1002/ว 42   ลงวนัที ่ 15 ก.ย.  32
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพสัดุ รับผดิชอบดูแลบ ารุงรักษา
     และตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพสัดุ
2. ในกรณทีีป่รากฎความช ารุดบกพร่อง ให้ผู้มีหน้าทีต่าม 1. รีบ 
    รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพือ่แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
    แก้ไขซ่อมแซมทนัที
3. ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการประกนัความช ารุดบกพร่อง
       >ภายใน 15 วนั ส าหรับหลกัประกนัอายุไม่เกนิ 6 เดือน
 >ภายใน 30 วนั ส าหรับหลกัประกนัอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึน้ไป

  ให้ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง

วธีิปฏิบัติในการ
คนืหลกัประกนัสัญญา
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ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  เป็นค่าเสียหายทีคู่่สัญญาได้
ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

ค่าเสียหาย  เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมื่อมี
ความเสียหายเกดิขึน้แล้ว   ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  ค่าเสียหาย
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กรณซ้ืีอ /จ้าง
 ไม่ต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกนั
        ค่าปรับรายวนั อตัราตายตวั ระหวา่งร้อยละ 0.01 – 0.20    

ของราคาพสัดุท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ
กรณงีานจ้างก่อสร้าง
  ที่ต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกนั
           ค่าปรับรายวนั เป็นจ านวนเงินตายตวั อตัราร้อยละ 0.01 – 0.10 

ของราคางานจา้ง แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ 100 บาท
  จ้างก่อสร้างสาธารณูปโภคทีม่ีผลกระทบต่อการจราจร
           ปรับรายวนัในอตัรา อตัราร้อยละ 0.25 ของราคางานจา้งนั้น 

การก าหนดอตัราค่าปรับในสัญญา (ข้อ 134)
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 เมื่อครบก าหนดสัญญา/ข้อตกลง   ยงัไม่มีการส่งมอบต้องแจ้งการปรับ
 เม่ือมีการส่งมอบพสัดุเกนิก าหนดสัญญา/ข้อตกลง  ต้องสงวนสิทธิการปรับ
 การนับวันปรับ  นับถดัจากวันครบก าหนดตามสัญญา/ข้อตกลง จนถึงวนัที่

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบส่ิงของถูกต้องครบถ้วน  หรือจนถึงวนัทีบ่อกเลกิ
สัญญา/ข้อตกลง  (หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับใช้ไปในการ
ตรวจรับออกจากจ านวนวนัทีต้่องถูกปรับด้วย)

 ส่ิงของประกอบกนัเป็นชุด  ให้ปรับทั้งชุด
 ส่ิงของรวมตดิตั้ง/ทดลอง  ให้ปรับตามราคาของทั้งหมด

การปรับ
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การแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญา (ข้อ 136)

หลกั
• ห้ามแก้ไข เปลีย่นแปลง

ข้อยกเว้น
• กรณจี าเป็น ไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์
• กรณแีก้ไขเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ
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การแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญา (2)

อ านาจอนุมตัิแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญา
• หัวหน้าส่วนราชการ
** หลกัการแก้ไขฯ **
      การแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญา สามารถทีจ่ะพจิารณาด าเนินการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาในช่วงเวลาใดกไ็ด้ แม้จะล่วงเลยก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญากต็าม แต่อย่างช้าจะต้องด าเนินการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจ้าง 
ได้ท าการตรวจรับพสัดุหรืองานจ้างไว้ใช้
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา
      ท าการตามสัญญา (ข้อ 139)

สาเหตุ
(1) เหตุเกดิจากความผดิ ความบกพร่องของราชการ
(2) เหตุสุดวสัิย
(3) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์ ทีคู่่สัญญาไม่ต้องรับผดิ

อ านาจอนุมัติ
•  หัวหน้าส่วนราชการ
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วธีิการ
  -  คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วนั 

นับแต่เหตุน้ันได้ส้ินสุดลง หากไม่แจ้งตามทีก่ าหนด จะยก
     มากล่าวอ้างเพือ่ขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลาใน                       

ภายหลงัมิได้  
เว้นแต่
    - กรณคีวามผดิความบกพร่องของส่วนราชการ (1)

ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้งหรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

  -  พจิารณาได้ตามจ านวนวนัทีมี่เหตุเกดิขึน้จริง

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา
      ท าการตามสัญญา (ข้อ 139)
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เหตุทีเ่กดิจากความผดิ หรือความบกพร่องของส่วน
ราชการ  ต้องเป็นเหตุอุปสรรคทีท่ าให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถท างานจ้างน้ันได้  และไม่ว่าเหตุน้ันจะเป็น
ผลมาจากส่วนราชการผู้ว่าจ้างโดยตรง หรือมาจาก
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องกต็าม  

(1) เหตุเกดิจากความผดิ หรือความบกพร่องของ
ส่วนราชการ
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ตามมาตรา 8  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

เหตุสุดวสัิย  หมายถงึ  “เหตุใด ๆ อนัจะเกดิขึน้กด็ ี จะ
ให้ผลพบัิตกิด็ ีเป็นเหตุทีไ่ม่อาจป้องกนัได้ แม้ทั้งบุคคล
ผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุน้ัน จะได้
จัดการระมัดระวงัตามสมควร อนัพงึคาดหมายได้จาก
บุคคลในฐานะและภาวะเช่นน้ัน”

 (2) เหตุสุดวสัิย
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ตามมาตรา 205  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ตราบใดการช าระหนีน้ั้นยงัไม่ได้กระท าลงเพราะพฤติการณ์
อนัใดอนัหน่ึงซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้องรับผดิชอบ ตราบน้ันลูกหนีย้งัหา
ได้ช่ือว่าผดินัดไม่”

พฤตกิารณ์ทีคู่่สัญญาไม่ต้องรับผดิชอบน้ัน  จะต้องเป็นส่ิงทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  และต้องเกดิขึน้
ก่อนผดินัดช าระหนีด้้วย

 (3) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดที่
คู่สัญญาไม่ต้องรับผดิตามกฎหมาย
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การบอกเลิก
หลกั  1) มีเหตุเช่ือได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
              ภายในเวลาที่ก าหนด (ข้อ 137 วรรคหนึ่ง)
         2) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง และค่าปรับจะเกนิ 10 %

ของวงเงินทั้งสัญญา เว้นแต่ จะยนิยอมเสียค่าปรับ กใ็ห้
             ผ่อนปรนได้เท่าทีจ่ าเป็น (ข้อ 138)
การตกลงเลกิสัญญาต่อกนั  ท าได้เฉพาะเป็นประโยชน์ /หรือเพือ่แก้ไข
ข้อเสียเปรียบของราชการหากปฏิบัตติามสัญญา/ข้อตกลงต่อไป
(ข้อ 137 วรรคสอง)

การบอกเลกิ / ตกลงกนัเลกิสัญญาหรือข้อตกลง
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ตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

“เมือ่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงได้ใช้สิทธิเลกิสัญญาแล้ว คู่สัญญา
แต่ละฝ่ายจ าต้องให้อกีฝ่ายหน่ึงได้กลบัคนืสู่ฐานะดัง่ที่
เป็นอยู่เดมิ  แต่ทั้งนี ้จะให้เป็นทีเ่ส่ือมเสียแก่สิทธิของ
บุคคลภายนอกหาได้ไม่”

ผลของการเลกิสัญญา
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ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เป็นผู้เสนอความเห็นเพือ่ประกอบ 
การพจิารณาของหัวหน้าส่วนราชการ ในการแก้ไข
เปลีย่นแปลงสัญญา การงด ลดค่าปรับ หรือ
การขยายเวลาท าการตามสัญญา

(หนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลว. 13 ธ.ค. 43)

ผู้มหีน้าทีเ่สนอความเห็น
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ติดต่อสอบถามเพิม่เติม


