ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ว่าด้วย การจัดหารถและการใช้รถของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. 2561
เพื่อให้การจัดหาและการใช้รถทุกประเภทที่จัดซือโดยใช้เงิน กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
ซึ่งใช้ปฏิบัติงานในส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายและส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัดกุม อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 25(2) แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย จึงก้าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วย การจัดหารถและการ
ใช้รถของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบนีให้ใช้ส้าหรับรถทุกประเภทของส้านักงาน
ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค้าสั่ง และวิธีปฏิบัติอื่นใดทีข่ ัดหรือแย้งกับระเบียบนีให้ใช้
ระเบียบนีแทน
ข้อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี และให้มี
อ้านาจในการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ ตามความ
จ้าเป็นและเหมาะสม
กรณีมีปั ญหาเกี่ย วกับ การปฏิบัติตามระเบียบนี ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัย
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 6 ในระเบียบนี
“ส้ านั กงาน” หมายความว่า ส้ านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย หรือส้ านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
“ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
หรือเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
“รองผู้อ้านวยการ” หมายความว่า รองผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาล
ทราย หรือรองผู้อ้านวยการส้านักบริหารอ้อยและน้าตาลทราย
“ฝ่ายตรวจสอบ” หมายความว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายในของ
ส้านักงาน
“รถประจ้าต้าแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่ส้านักงานจัดให้แก่ผู้อ้านวยการส้านัก งาน
กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ผู้อ้านวยการส้านักบริหารอ้อยและน้าตาลทราย และรองผู้อ้านวยการของ
ส้านักงาน
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ส่วนรวมของส้านักงาน
“ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ้าต้าแหน่ง ” หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ้าต้าแหน่งให้แก่บุคคลที่มีสิทธิได้รถประจ้าต้าแหน่ง
ข้อ 7 รถส่วนกลางทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจ้าและอักษรชื่อเต็มของส้านัก งาน
แสดงให้ชัดเจนไว้ด้านข้างนอกรถทังสองข้าง และมีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร เว้นแต่
กรณีจ้าเป็นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ในกรณีที่มีการจ้ าหน่ ายรถส่วนกลาง ให้ส้านักงานลบหรือท้าลายตราเครื่องหมายและ
อักษรชื่อของส้านักงานออกทังหมดก่อนที่ส่งมอบให้บุคคลอื่น
ข้อ 8 ให้ ส้ านั กงานจั ดท้าบัญชีแยกประเภทรถ เป็นรถประจ้าต้าแหน่ง รถส่ ว นกลาง
รวมทังแสดงหลักฐานการได้มา การเปลี่ยนแปลงประเภทรถ และการจ้าหน่ายโอน
ข้อ 9 ให้ส้านักงานจัดให้มีการประกันภัยประเภท 1 ส้าหรับรถทุกประเภทของส้านักงาน
ข้อ 10 ในแต่ละปีประมาณการรายจ่าย ส้านักงานต้องส้ารวจการใช้สินเปลืองเชือเพลิง
ของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชือเพลิงและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
ข้อ 11 รถประจ้าต้าแหน่งให้มีได้ไม่เกินต้าแหน่งละ 1 คัน ผู้บริหารผู้ใดด้ารงต้าแหน่ง
หลายต้าแหน่งให้เลือกใช้รถประจ้าต้าแหน่งได้เพียงต้าแหน่งเดียว
หมวด 2
การจัดหา
ข้อ 12 หลักเกณฑ์การจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่า ให้ถือปฏิบัติดังนี
(1) รถประจ้าต้าแหน่งต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
(2) รถส่วนกลางต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ปี
รถประจ้าต้าแหน่งหรือรถส่วนกลางที่ต้องเสียค่าซ่อมสูง หรือประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่า
กับค่าซ่อมและเห็นควรจ้าหน่าย ให้ผู้อ้านวยการแต่งตังคณะกรรมการขึนชุดหนึ่งเพื่อท้าการตรวจสอบและ
เสนอผู้อ้านวยการพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้ อ 13 การก้ า หนดขนาดและราคารถประจ้ าต้ า แหน่ง รถส่ ว นกลาง ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่ส้านักงบประมาณก้าหนด
ในกรณีที่ส้ านั กงานจ้ าเป็นต้องจัดหาเกินกว่ามาตรฐานดังกล่ าวให้ อยู่ในดุล ยพินิ จ ของ
ผู้อ้านวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรรมการบริหารกองทุน
ข้อ 14 กรณีมีความจ้าเป็นส้ านักงานอาจจัดหารถโดยการเช่าโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนก็ได้

-3หมวด 3
การใช้
ข้อ 15 รถประจ้าต้าแหน่งให้ใช้ในการปฏิบัติงานในต้าแหน่งหน้าที่ หรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยชอบหรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในต้าแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ด้ารงต้าแหน่งนัน รวมถึงเพื่อการ
อื่นที่จ้าเป็นและเหมาะสมแก่การด้ารงต้าแหน่งหน้าที่
รถส่ ว นกลาง ให้ ใช้เพื่อ กิจ การอัน เป็ นส่ ว นรวมของส้ านั ก งาน หรือเพื่อประโยชน์ ข อง
ส้านักงานตามหลักเกณฑ์ ที่ส้านักงานก้าหนด
การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจรับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติ
ก่อนจะน้ารถส่วนกลาง ไปใช้โดยจัดให้มีใบขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนกลางประจ้าแต่ละคัน
ห้ามผู้มีสิทธิได้รับรถประจ้าต้าแหน่ง ซึ่งได้รถประจ้าต้าแหน่งแล้วน้ารถส่วนกลางไปใช้อีก
เว้นแต่มีเหตุผลความจ้าเป็นเฉพาะคราว ทังนีให้ระบุความจ้าเป็นที่ต้องใช้รถส่วนกลางไว้ด้วย
ข้อ 16 เมื่อผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งถูกค้าสั่งให้พักงาน พ้นจากต้าแหน่ง หรือส้านักงาน
เรียกคืนเมื่อถึงแก่กรรม ต้องคืนรถประจ้าต้าแหน่งให้แก่ส้านักงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ถูกค้าสั่งให้พัก
งาน พ้นจากต้าแหน่งหรือถึงแก่กรรม
หมวด 4
การเก็บรักษาและซ่อมบ้ารุง
ข้อ 17 การเก็บรักษารถประจ้าต้าแหน่ง ให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของผู้ ใช้รถ
ประจ้าต้าแหน่ง
การเก็บรักษารถส่วนกลางให้ อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของส้านักงานโดยเก็บ
รั กษาในสถานที่เก็บ หรื อบริเวณของส้ านักงาน ในกรณีที่จ้าเป็นต้องน้ารถไปเก็บรักษาในสถานที่อื่นให้
ผู้อ้านวยการหรือผู้ที่ผู้อ้านวยการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยจะพิจารณาอนุญาตให้น้ารถไปเก็บ
รักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครังคราวได้ในกรณีต่อไปนี คือ
(1) ส้านักงานไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ
(2) มีภารกิจจ้าเป็นและเร่งด่วน
ข้อ 18 การอนุญาตให้น้ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวนันให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ในการเก็บรักษารถส่วนกลางจัดท้ารายงานขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลความจ้าเป็น และ
รายละเอียดของสถานที่ที่จะน้ารถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัย
เพียงพอเสนอประกอบการพิจารณาของผู้มีอ้านาจทุกครัง

-4ข้อ 19 ในกรณีเกิดการสูญเสียหรือเสียหายขึนกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่
อื่นเป็นการชั่วคราว ตามข้อ 18 ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ส้านักงาน เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวั งดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเองแล้ว และการ
สูญหายหรือเสียหายนัน มิได้เกิดขึนจากการน้าไปใช้ในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้ หรือน้าไปเก็บไว้ ณ ที่ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณีแม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย
ข้อ 20 ส้านักงานมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบ้ารุงรถประจ้าต้าแหน่งและรถส่วนกลาง
ของส้านักงานให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อมที่จะใช้งานได้ดีเสมอและจัดให้ ท้าบัญชีแสดงรายการซ่อมบ้า รุงรถ
ประจ้าต้าแหน่งและรถส่วนกลางแต่ละคัน
ข้อ 21 เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึนกับรถประจ้าต้าแหน่งและรถส่วนกลาง ให้ผู้ใช้
หรือพนักงานผู้ขับรถรีบรายงานให้ส้านักงานทราบทันที
ผู้ ใช้ รถประจ้ าต้ าแหน่ งต้ องรั บผิ ดชอบในกรณี ที่ รถประจ้ าต้ าแหน่ งสู ญหาย เพราะความ
ประมาทเลินเล่อ แต่ถ้าผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งอนุญาตให้บุคคลอื่นน้ารถประจ้าต้าแหน่งไปใช้นอกเหนือ จาก
หน้าที่ปกติ ผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย แม้ด้วยเหตุสุดวิสัย
ถ้าความเสียหายเกิดขึนแก่รถประจ้าต้าแหน่งเพราะความผิด ของบุคคลภายนอก ให้ผู้ใช้รถ
ประจ้าต้าแหน่งเป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามส้านักงาน แต่ถ้าความเสียหาย
เกิดขึนเพราะความรับผิดของผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถหรือผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งหรือมิใช่อยู่ระหว่างการควบคุม
การใช้รถของผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่ง ผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม
พนักงานขับรถ หรือ เจ้าหน้าที่ส้านักงานที่ได้รับมอบหมายให้น้ารถส่วนกลางไปปฎิบัติงาน
ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่รถส่วนกลางสูญหายหรือเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าความ
สูญหายหรือเสียหายเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในระหว่ า งที่ ด้ า เนิ น การหาตั ว ผู้ รั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ นกั บ รถดั ง กล่ า ว หาก
ส้ า นั ก งานมี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งใช้ร ถคั น นั น ให้ ส้ า นั ก งานพิ จ ารณาอนุ มั ติ ซ่ อ มรถคั นนั นโดยเบิ ก จ่ ายจาก
เงินงบประมาณไปก่อนได้
ข้อ 22 ในกรณีที่รถประจ้าต้าแหน่งหรือรถส่วนกลางคันที่สูญหายหรือเสียหายเป็นรถที่ได้
ท้าสัญญาประกันภัยไว้ ความรับผิดชอบของผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(1) หากรถประจ้ า ต้ า แหน่ ง สู ญ หาย ผู้ ใ ช้ ร ถประจ้ า ต้ า แหน่ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่นอกเหนือจากที่ส้านักงานได้รับตามสัญญาประกันภัยเฉพาะกรณีที่การสูญหาย
นัน เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของตนเท่านัน แต่ถ้าการสูญหายนันเกิดขึนในระหว่างที่ผู้ใช้รถ
ประจ้าต้าแหน่งอนุญาตให้บุคคลใดน้ารถประจ้าต้าแหน่งไปใช้นอกเหนือจากหน้าที่ปกติประจ้า ผู้ใช้รถ
ประจ้าต้าแหน่ ง ต้องรับ ผิดชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนในส่วนที่นอกเหนือจากที่ส้ านักงานได้รับตามสั ญ ญา
ประกันภัยเฉพาะกรณีที่การสูญหายนัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรการสูญหาย ก็จะเกิดแก่รถคันนัน
(2) หากรถประจ้าต้าแหน่งเกิดความเสียหาย ให้ผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งเป็นผู้ด้าเนินการ
ติดต่อกับผู้รับประกันภัยในนามของส้านักงาน เพื่อซ่อมแซมรถประจ้าต้าแหน่งให้คงสภาพดีตามเดิม ส่วนใน
กรณีที่ไม่อาจให้ผู้ รับ ประกันภัยด้าเนิน การซ่อมแซมได้ ให้ผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่ง รับผิ ดชดใช้ค่าสิ น ไหม
ทดแทนเฉพาะในส่วนที่นอกเหนือจากที่ส้านักงานได้รับตามสัญญาประกันภัยเฉพาะกรณีที่มีความเสียหาย
นันเกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ ออย่างร้ายแรงของตน แต่ถ้าความเสียหายนันเกิดขึนเฉพาะ
ความผิดของผู้ขับขี่รถประจ้าต้าแหน่ง ผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะใน
ส่วนที่นอกเหนือจากที่ส้านักงานได้รับตามสัญญาประกันภัยเฉพาะกรณีที่มีความเสียหายนัน เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความเสียหายก็จะเกิดแก่รถคันนันอยู่นั่นเอง

-5(3) หากรถส่วนกลางสูญหายหรือเสียหายพนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าที่ส้านักงานที่ได้รับ
มอบหมายให้น้ารถส่วนกลางไปปฏิบัติงานไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่นอกเหนือจาก
ที่ส้านักงานได้รับตามสัญญาประกันภัย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าความสูญหายหรือเสียหายเกิดจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(4) หากรถส่วนกลางสูญหายหรือเสียหายจากการกระท้าของเจ้าหน้าที่ของส้านักงานโดย
ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจให้น้ารถส่วนกลางไปใช้ ให้เจ้าหน้าที่ส้านักงานผู้นัน รับผิดชดใช้ค่าเสียหายใน
ทุกกรณี
หมวด 5
การเบิกจ่ายค่าเชือเพลิง
ข้อ 23 ผู้ใช้รถประจ้าต้าแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าเชือเพลิงและหล่อลื่นเอง เว้นแต่การเดินทาง
ไปปฏิบัติงานต่างท้องทีโ่ ดยได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจให้เบิกจ่ายค่าน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่นได้
รถส่วนกลาง ให้เบิกจ่ายค่าเชือเพลิงและหล่อลื่นได้จากเงินประมาณการรายจ่ายประจ้าปี
หมวด 6
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ้าต้าแหน่ง
ข้อ 24 บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ้าต้าแหน่งตาม
ระเบียบนี ได้แก่ ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ผู้อ้านวยการส้านักบริหารอ้อยและ
น้าตาลทรายและรองผู้อ้านวยการ และให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี
ในกรณีอยู่ระหว่างจัดหาหรือเช่ารถประจ้าต้าแหน่ง ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้ แก่
ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ผู้อ้านวยการส้านักบริหารอ้อยและน้าตาลทราย และ
รองผู้อ้านวยการตามที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ข้อ 25 ให้บุคคลที่เลือกใช้สิทธิรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ้าต้าแหน่ง
จัดหารถส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานในต้าแหน่งหน้าที่ รวมถึงใช้เพื่อเดินทางไปและกลับระหว่างที่พักและ
ส้านักงาน และเพื่อการอื่นที่จ้าเป็น ทังนี ต้องให้เหมาะสมแก่การด้ารงต้าแหน่งหน้าที่
บุคคลที่เลือกใช้สิทธิ รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ้าต้าแหน่งจะน้า รถ
ส่ ว นกลาง และพนั กงานขับ รถยนต์ไปใช้มิ ได้ เว้นแต่การเดินทางไปเป็นหมู่ค ณะเพื่อ การที่จ้าเป็ น และ
เหมาะสมแก่การด้ารงต้าแหน่งหน้าที่
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ้าต้าแหน่ง ที่ได้ใช้สิทธิ
เลือก ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ้าต้าแหน่งหรือเลือกสิทธิรถประจ้าต้าแหน่งอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วนัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิของตนได้ในขณะด้ารงต้าแหน่ง เว้นแต่ จะได้รับการแต่งตังให้ด้ารง
ต้าแหน่งที่สูงขึนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิได้
ข้อ 26 กรณี บุ ค คลที่ เ ลื อ กใช้ สิ ท ธิ รั บ ค่ า ตอบแทนเหมาจ่ า ยแทนการจั ด หารถประจ้ า
ต้าแหน่ งได้รั บ อนุ มั ติให้ เดิ น ทางไปปฏิบัติ งานตามหน้า ที่เป็ นการชั่ว คราว ให้ บุคคลดังกล่ าวมีสิ ท ธิ เ บิ ก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-6ข้อ 27 ผู้ใดกระท้าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนีหรือกระท้า
การโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอ้านาจ หรือนอกเหนืออ้านาจหน้าที่ให้ ถือว่าผู้นันกระท้าผิดวินัย
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายอภิจิณ โชติกเสถียร)
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
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บัญชีหมายเลข 1
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วยการจัดหารถและการใช้รถของกองทุนอ้อยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. 2561
ต้าแหน่ง

บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ้าต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการ

31,800 บาท

รองผู้อ้านวยการ

25,400 บาท

