
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

เร่ือง  สอบราคาซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง และน้ํามันหลอลื่น 

………………………………………. 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน     มีความประสงคจะสอบราคาซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  

จํานวน  31,163 ลิตร เปนเงิน 968,857.67 บาท และนํ้ามันหลอลื่นเกรด 40 W จํานวน 360 ลิตร เปนเงิน 22,219.20 บาท 

รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 991,076.87 บาท (เกาแสนเกาหมื่นหน่ึงพันเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

       1.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 

       2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูถูกทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

       3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันน้ัน 

       4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลแมคะตวน  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังน้ี 

   กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ในวันที่  19  มิถุนายน 2556  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ที่วาการอําเภอสบเมย) และต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2556 ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.  ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียน ต้ังแตวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซองทางไปรษณีย 

องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยถือวันและเวลาที่องคการ

บริหารสวนตําบลแมคะตวนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา) 

   กําหนดเปดซองสอบราคา  3 กรกฎาคม 2556  ต้ังแตเวลา  09.30 น. เปนตนไป ณ.ศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ที่วาการอําเภอสบเมย)  

   ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   500.-   บาท  ไดที่งานพัสดุและทรัพยสิน               

สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  ระหวางวันท่ี  19  มิถุนายน  2556  ถึงวันท่ี  2 กรกฎาคม 2556  ดู

รายละเอียดไดที่เว็บไซด www.Maekatoun.go.th และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  

0-5368-7153    ในวันและเวลาราชการ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   19   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2556 

 

 

 ( นายสุรศักด์ิ    ใจคํา ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 



 

 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่  2/2556 

เร่ือง จัดซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง และน้ํามันหลอลืน่ 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2556 

องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะสอบ

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  จํานวน  31,163 ลิตร เปนเงิน 968,857.67 บาท และนํ้ามันหลอลื่นเกรด 40 W จํานวน 360 

ลิตร เปนเงิน 22,219.20 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 991,076.87 บาท (เกาแสนเกาหมื่นหน่ึงพันเจ็ดสิบหกบาทแปด

สิบเจ็ดสตางค) 

 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท  ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใชงาน

ไดทันที    และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  

ดังตอไปน้ี    

 เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน     (หลักประกันสัญญา) 

1.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมด   

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของ

ทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ

องคการบริหารสวนตําบล 

2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 

3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังน้ี 

  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท   และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

(ถามี)  พรอมทั้งรับรองสํานาถูกตอง 

  สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย และใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและจํานวนตัวอยาง(ถามี) 

3.4 หนังสือหรือใบรองรองคุณภาพนํ้ามัน 
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4. การย่ืนซองสอบราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตอง

ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแลง จะตองลง

ลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ

หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอ

จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ    ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคา

รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอากรอ่ืน  คาขนสง   คาจดทะเบียน  และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง

สงมอบพัสดุใหราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…30..วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดย

ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและ จะถอนการเสนอราคามิได 

        4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน   7  วัน  นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขาย   

     4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ไปพรอม

ใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวน้ี องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทาง

ราชการ    

                          สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมี

อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ 

ภายใน         7          วัน     

     4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน        -          (หนวย)  เพื่อใชในการตรวจ

ทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา    ทั้งน้ี   องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบใน

ความเสียหายใด  ๆ  ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแก

ผูเสนอราคา 

                  4.6 กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ใหถี่

ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   

                  4.7 ผูเสนอราคาจะตอง ยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงคณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา ” ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี  2/2556”  

  โดยย่ืนโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล  ในวันท่ี  19  มิถุนายน 2556  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.

ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ท่ีวาการอําเภอสบเมย) และตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.  ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียน ตั้งแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ(กรณีย่ืนซองทาง

ไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 โดยถือวันและเวลาท่ี

องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา) 
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        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดซอง

สอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี  3 กรกฎาคม 2556  ตั้งแตเวลา   09.30.00 น. เปนตนไป ณ.ศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ท่ีวาการอําเภอสบเมย)  

5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย   ราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  

หรือไมครบถวนตามขอ   3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ   4   แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม

รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    หรือผิดพลาดไปจาก

เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน 

5.3องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอน ผันในกรณี  

ดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร

สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

     (3 )  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมี

ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข   เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม

ประทับตรา  (ถาม)ี  กํากับไว 

     5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา    คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับ ผูเสนอราคา

ได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี ความเหมาะสม

หรือไมถูกตอง 

         5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด   หรืออาจจะ

ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมี

เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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6.การทําสัญญาซื้อขาย 

               6.1ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน…-…… วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลง เปนหนังสือแทนการทําสัญญา 

ตามแบบสัญญา  ดังระบุในขอ  1.3  ก็ได 

                6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน…7…..วันทําการของทาง

ราชการ  หรือองคการบริหารสวนตําบล เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1  ผูชนะการสอบราคา

จะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ1.3  กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน  3 วัน นับถัดจากวันที่

ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได  ให

องคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

    (1)  เงินสด   

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือกอนหนา

น้ัน  ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ  

(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  

    (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน…-….ป นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  

(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 7.  อัตราคาปรับ   

  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.20  ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบตอวัน แต

ตองไมตํ่ากวาวันละ  100  บาท  

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ   1.3  

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา        ป  

นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน               วัน  นับถัด

จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  (เสียหาย) 

9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

          9.1  เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี  ไดมาจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารแลวไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนแลวเทาน้ัน    

           9.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม

สอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดยทาง

เรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
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(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ 

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ 

พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุก 

ของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

    9.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภาย 

ในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย 

(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

     9.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

 

                องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

                                                                
            ....................................... 

                       (นางจีรพัส   ภัทรพีรวัจน ) 

                           หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

                     วันท่ี    19    เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
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