
 

เอกสารสอบราคาจาง เลขที ่1/2560 
ตามโครงการ ซอมแซมถนนลกูรัง  จํานวน 69 สายทาง 

หมูที ่1-11 ตําบลหนองพนัจันทร  อําเภอบานคา จังหวัดราชบุร ี
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร  ลงวันที่  30   ธันวาคม 2559 

………………………………………… 
องคการบรหิารสวนตําบลหนองพันจนัทร ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา “องคการบรหิารสวนตําบล” 

มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี 1-11 ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี  จํานวน 69 สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 10,379 ลบ.ม.  ตามแบบท่ี อบต.
หนองพันจันทรกําหนด) พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย   
ณ  หมูท่ี 1-11  จํานวน 69 สายทาง   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี  

 1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
     1.1 แบบรปูรายการละเอียด 
     1.2 แบบใบเสนอราคา 
     1.3 แบบสญัญาจาง 
       1.4 แบบหนังสอืคํ้าประกัน (หลักประกันสญัญา) 
  1) หลักประกันซอง 
  2) หลักประกันสญัญา 
 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรบัจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิง้
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรอืหามติดตอ หรอืหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบรหิารสวนตําบล 
     2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 
     2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกบังานที่

สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 986,000.-บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการ

หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบัญญัติใหมฐีานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ หรอืหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
     2.4 ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลหรอืนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-gp) และจะตองไดรบัอนุมัติแลวเทาน้ัน 
     2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมย่ืนซองเสนอราคา โดยใชหลกัประกันซอง
อยางใดอยางหน่ึง ในอัตรารอยละ 5 ของราคากลาง จํานวน 98,600.-บาท (เกาหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) 
  
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอมกบัซองใบเสนอราคาและตองรับรองเอกสาร
หลักฐานที่ย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวา เอกสารดังกลาวถูกตองและเปนความจรงิทุกประการคือ 
     3.1 สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิม่ (ถาม)ี 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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     3.2 หนังสือมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
     3.3 สําเนาหนังสอืรบัรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
     3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน 
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
     3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา 
     3.6 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ตองไดรบัการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางกอนวันย่ืนซอง
สอบราคา) 
 4. การยื่นซองสอบราคา 
     4.1 ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทบัตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
     4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน 
      ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบไุวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมทีเ่สนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึง่รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

     4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ไมเกิน   60 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสญัญาจาง หรือวันที่ไดรบัหนังสือแจงจากองคการบรหิารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
     4.4 กอนย่ืนซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา แบบรปูและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
     4.5ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปดซองสอบราคา โดยระบุไวในหนาซองวา ‘ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 1/2560”โดยยื่นตรง

ตอองคการบริหารสวนตําบล ในวันท่ี  30 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 16 มกราคม 2560 ณ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันจันทร เวลา 08.30-16.30 น. และในวันท่ี 17 มกราคม 2560 ยื่น ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  หองสํานักงานทองถ่ินอําเภอบานคา บริเวณ
ชั้น 1  ท่ีวาการอําเภอบานคา ต้ังแตเวลา 08.30 -16.30 น. 
  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลว จะไมรบัซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา จะเปดซองสอบราคาในวันท่ี 18 มกราคม 2560 ต้ังแตเวลา 09.30 – 10.00 น. 
 5.  หลักประกันซอง 
     ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองสอบราคา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึง
อยางใดดังตอไปน้ี จํานวน 98,600.-บาท (เกาหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) 
      5.1 เงินสด 
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  5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองสอบ
ราคา หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4(1) 
  5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  5.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ  
ตาง  ๆ หรือหนวยการบริหาราชการสวนทองถ่ินทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังรุบุ
ในขอ 1.4 (1) 
  หลักประกันซองตามขอน้ี องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทรจะคืนใหผูเสนอราคาหรือ
ผูคํ้าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน 3 ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาใหพน
จากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
  
 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
     6.1 ในการสอบราคาครัง้น้ี องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
     6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรอืย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรอืย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบรหิารสวนตําบลเทาน้ัน 
     6.3 องคการบรหิารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปน้ี 
  (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรบัเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการรบั
เอกสารสอบราคาขององคการบรหิารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอืน่ 
  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 
     6.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสญัญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการ
บรหิารสวนตําบลมีสทิธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเทจ็จริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดทีเ่กี่ยวของกบัผูเสนอ
ราคาได องคการบรหิารสวนตําบลมีสทิธิที่จะไมรับราคา หรอืไมทําสญัญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
     6.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวน หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลกิการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสดุแตจะพิจารณา ทัง้น้ี เพือ่ประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบรหิารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
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มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพจิารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน
หากมเีหตุทีเ่ช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรอืมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวา ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลกัฐานที่ทํา
ใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสรจ็สมบรูณ หากคําช้ีแจง ไมเปนที่รบัฟงได 
องคการบรหิารสวนตําบลมีสทิธิที่จะไมรบัราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
   
 7. การทําสัญญาจาง 
     ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสญัญาจางตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ 5 
(หา) ของราคาคาจางทีส่อบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน 
อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
     7.1 เงินสด 
     7.2เช็คที่ธนาคารสัง่จายใหแกองคการบริหารสวนตําบลเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรอืกอนหนาน้ันไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 
     7.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรบัจาง) พนจากขอผกูพันตามสัญญาจางแลว 
     7.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด 
 8. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
     องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังน้ี 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบกอสรางทุกรายการ รวมทัง้ทําความสะอาดสถานที่

กอสรางใหเรียบรอย แลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

 9. อัตราคาปรับ 
     คาปรบัตามสญัญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
     ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทาํสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กดิข้ึน   ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน นับถัด
จากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรบัมอบงาน โดยผูรับจางตองจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน    
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
       11.1 เงินคาจางสําหรบังานจางครัง้น้ี ไดมาจาก จายขาดเงินสะสม 
       ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ี เปนเงินท้ังสิ้น   1,972,000.- บาท  
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(-หน่ึงลานเกาแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน-) 
       11.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได    ตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรบัจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
น้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามทีร่ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรบัจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังน้ี 
  (1) แจงการสัง่ หรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน 7 วันนับถัดจากวันทีผู่รบัจางสัง่หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
  (2) จัดการใหสิง่ของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกบัเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการพาณิชยนาวี ให
บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นทีม่ิใชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
  (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 
       11.3 ผูเสนอราคาซึง่องคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญา หรอืขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลจะรบิหลักประกันซอง หรอืเรียกรองจากผูออก
หนังสือคําประกันซองทันทีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
       11.4 องคการบรหิารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิม่เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสญัญาให
เปนไปตามความเห็นชอบของอัยการจงัหวัดหรือสํานักงานอยัการสงูสุด (ถาม)ี 
 

 12. มาตรฐานฝมือชาง 
       เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจาง และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศน้ีแลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม หรือผูมีวุฒบิัตรระดับ ปวช., ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาขาง ดังตอไปน้ี 
       11.1 ชางกอสราง 
       11.2 ชางสาํรวจ 
       11.3 ชางโยธา 
 12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 

     องคการบรหิารสวนตําบลหนองพันจันทร 
 

  (นางสาวดารัณ  ฆฤณีกัมพู) 
    หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

    วันท่ี   30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 


