
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่  7/2552 
การซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริการดา้นงานทะเบียนราษฎร 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวนัท่ี   9  กนัยายน  2552 
----------------------------------------  

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “เทศบาลต าบล”  มี
ความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริการดา้นงานทะเบียนราษฎร  ตามโครงการ
จดัตั้งส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลสุเทพ มีราคากลางเป็นเงิน 1,250,830 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนหา้
หม่ืนแปดร้อยสามสิบบาทถว้น) 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือจะตอ้งเป็นขอ งแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่น
สภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดยมี
ขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนั (หลกัประกนัสัญญา) 
1.5 บทนิยาม           

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว 
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้ง ไม่เป็นผู ้ ท่ีถูกระบุช่ือไว้ ในบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ 

รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้ง ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล

ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้ง ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา

ใหแ้ก่เทศบาลต าบลสุเทพ  ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาคร้ังน้ี 
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3. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคา ดงัน้ี  

3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัและส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้ งมีส าเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชย์  และ
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 ในกรณีผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทยก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู ้ ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น 
(3.1) 

3.3 หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ
ใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สนอราคาและของผูรั้บ
มอบอ านาจ 

3.5 ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ้ือเอกสารสอบราคา พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3.6 บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา รวมทั้งรายการ และ

จ านวนตวัอยา่ง (ถา้มี) 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะต้องกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  
จ านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวั อกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ 
ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง 
ทั้งน้ี  ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใ หถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้

ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่      30     วนั นบัแต่วนัเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก าหนดยืน่ราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลา ส่งมอบพสัดุไม่เกิน       45        วนันบัถดัจากวนั            
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
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4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะข อง    
ระบบคอมพวิเตอร์ส าหรับงานทะเบียนราษฎร      ไปพร้อมกบัใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา 
หลกัฐานดงักล่าวน้ีเทศบาลต าบลจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุ คคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีเขา้สอบราคา หากคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาให้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน       1        วนั 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน        1       (หน่วย) มาพร้อมกบัการ
ยืน่ซองเสนอราคา เพื่อใชใ้นการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี เทศบาล
ต าบลจะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ เทศบาล
ต าบลจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

4.6 ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดู รายละเอียด  คุณลกัษณะเฉพา ะฯลฯ ให้          
ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึงประธานคณะ 
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที ่  7/2552    ”  
โดยยืน่ตรงต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วนัที่   9  กนัยายน  2552    ถึงวนัที ่    23  กนัยายน  2552  
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ  (ในวนัและเวลาราชการ ) หรือยืน่ซอง
สอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต .ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่                   
(ห้องประชุมช้ัน 3 ทีว่่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ) ในวนัที่    24  กนัยายน   2552    ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 
10.00 น. 

เม่ือพน้ก าหน ดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคา  ในวนัที่    24  กนัยายน  2552       ตั้งแต่เวลา 10.30 น. 
เป็นต้นไป  

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี เทศบาลต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ย       ราคารวม  
5.2 หากผูเ้สนอราคารายใด มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้  3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้  4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิ จารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย
หรือท่ีผดิแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสาร สอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 

5.3 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี  
ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐาน
การรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือ ผูเ้สนอราคา  อยา่งหน่ึง
อยา่งใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่าง ไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เติ ม แกไ้ข  เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได้                  
ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้

5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได ้ เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 

5.5 เทศบาลต าบลทรงไว้ ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณา จดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ข องทาง
ราชการเป็นส าคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได ้ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน  
หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

6. การท าสัญญาซ้ือขาย 
6.1 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ

ของทางราชการ นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ  เทศบาลต าบลจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 ก็ได ้

6.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการของ
ทางราชการ หรือเทศบาลต าบลเห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคา
จะตอ้งท าสัญญาซ้ือตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  กบัเทศบาลต าบลภายใน       7      วนั นบัถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละหา้ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได้
ใหเ้ทศบาลต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ ายใหแ้ก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ี ท าสัญญาหรือก่อน

หนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 
(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน

ขอ้ 1.4 
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(4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
(5) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงิน ทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั

เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุ นเพื่อพาณิชยแ์ละประกอบ
ธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือใหส่้วนราชการ หรือหน่วยการ
บริหารรา ชการส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้             
1.4 

หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา              
(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 

7. อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ     0.20       ของราคาพสัดุต่อวนั 

8. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าข้ อตกลง เป็นหนงัสือ หรือท าสัญญา ซ้ือขายตามแบบดงัระบุ            

ในขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของ ส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา            
ไม่นอ้ยกวา่        1      ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรับ จดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ ใชก้ารไดดี้
ดงัเดิมภายใน      15      วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
9.1 เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจาก การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 
การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ เทศบาลต าบลไดรั้บอนุมติัจากสภาให้จ่ายขาด

เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แลว้เท่านั้น 
9.2 เม่ือเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู ้ ขายและไดต้กลง ซ้ือส่ิงของ

ตามสอบราคาซ้ือแลว้   ถา้ผู ้ขายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและ
ของนั้นตอ้งน าเ ขา้มาโดยทางเรื อในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผู ้ ขายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย            
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี ดงัน้ี 

(1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจา กต่างประเทศต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวภีายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู ้ ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์



 - 6 - 

นาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ ลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี

9.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการก าหนดระบุในขอ้  6  เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

 
(นายทวพีงษ ์  หินค า) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

วนัท่ี   9   กนัยายน   2552 


