
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี  6/2552 
การซ้ือหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวนัท่ี  25  มีนาคม  2552 
---------------------------------------- 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ  าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “เทศบาลต าบล”  มี
ความประสงคจ์ะส อบราคา ซ้ือหมอ้หุงขา้ว ไฟฟ้า  ส าหรับด าหวัผูสู้งอาย ุ ตามโครงการสืบสานประเพณี
วฒันธรรมเน่ืองในวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ ในวนัเสาร์ท่ี 18 เมษายน 2552 จ านวน 1,600 ใบ ในวงเงินงบประมาณ 
624,000 บาท (หกแสนสองหมื่นส่ีพนับาทถว้น) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ขนาดความจุ 1 ลิตร มีซ้ึงน่ึง 
2. เคลือบเทปล่อน 
3. ก าลงัไฟไม่นอ้ยกว่า 400 วตัต ์

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

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
 แบบใบเสนอราคา 
 แบบสญัญาซ้ือขาย 
 แบบหนงัสือค ้าประกนั (หลกัประกนัสญัญา) 
 บทนิยาม           

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูม้ีอาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว 
 ผูเ้สนอราคาตอ้ง ไม่เป็นผู ้ ท่ีถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน และไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ 
 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเส ธไม่ยอมข้ึนศาล

ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา

ใหแ้ก่เทศบาลต าบลสุเทพ  ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแ ข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาคร้ังน้ี 
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3. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคา ดงัน้ี 

 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัและส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม  (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้ งมีส าเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชย์  และ
ใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ในกรณีผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมค้ าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สญัชาติไทยก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น 
(3.1) 

 หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ
อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 ส าเนาบตัรประจ าตั วประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สนอราคาและของ
ผูรั้บมอบอ านาจ 

 ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ้ือเอกสารสอบราคา พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา รวมทั้งรายการ และ

จ านวนตวัอยา่ง (ถา้มี) 

4. การเสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอ ราคาตามแบบท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  
จ านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ 
ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง 
ทั้งน้ี  ราคารว มท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้

ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า      30     วนั นบัแต่วนัเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก าหนดยืน่ราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน        15        วนันบัถดัจากวนั            
ลงนามในสญัญาซ้ือขาย 
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 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็ก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะของ     
หม้อหุงข้าว     ไปพร้อมกบัใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ีเทศบาลต าบลจะยดึ
ไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้ งรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีเขา้สอบราคา หากคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาลอ็ก ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาให้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน       1        วนั 

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

 ก่อนยืน่ซองสอบราคาผูเ้สนอราคาควรตรวจดู รายละเอียด  คุณลกัษณะเฉพา ะฯลฯ ให้          
ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึงประธาน
คณะ กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา ซ้ือ เลขที่   
6/2552    ”  
โดยยืน่ตรงต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วนัที่      26  มนีาคม  2552     ถึงวนัที่    9  เมษายน  2552  
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ  (ในวนัและเวลาราชการ ) หรือยืน่ซอง
สอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจ้างของ อบต .ระดับอ าเภอ อ าเภอเมอืงเชียงใหม่                   
(ห้องประชุมช้ัน 3 ที่ว่าการอ าเภอเมอืงเชียงใหม่) ในวนัที่     10  เมษายน   2552    ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 
10.00 น. 

เมื่อพน้ก  าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวนัที ่      10  เมษายน  2552       ตั้งแต่เวลา 10.30 น. 
เป็นต้นไป  

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

ไมถ่กูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถกูตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย
หรือท่ีผดิแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 
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5.3 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี  
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐาน
การรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือ ผูเ้สนอราคา อยา่งหน่ึง
อยา่งใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก  าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

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

5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง  สภาพฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได ้ เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสญัญาหากหลกัฐานดงักล่ าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถกูตอ้ง 

5.5 เทศบาลต าบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณา จดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จ ะพิจารณา ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั  และใหถื้อว่าการตดัสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได ้ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูท้ิ้งงาน  
หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

6. การท าสัญญาซ้ือขาย 
 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ

ของทางราชการ นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ เทศบาลต าบลจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท า
สญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ 1.3 ก็ได ้

 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการของ
ทางราชการ หรือเทศบาลต าบลเห็นว่าไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคา
จะตอ้งท าสญัญาซ้ือตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้  1.3  กบัเทศบาลต าบลภายใน       7      วนั นับถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละหา้ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได้
ใหเ้ทศบาลต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ี ท าสญัญาหรือก่อน

หนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 
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(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ 1.4 
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(4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
(5) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงิน ทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั

เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีได้ รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อพาณิชยแ์ละประกอบ
ธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือใหส่้วนราชการ หรือหน่วยการ
บริหารรา ชการส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้             
1.4 

หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา              
(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 

7. อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขาย ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ     0.20       ของราคาพสัดุต่อวนั 

8. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้ าข้ อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญา ซ้ือขายตามแบบดงัระบุ            

ในขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน ภายในระยะเวลา            
ไม่นอ้ยกว่า       1      ปี นบัถดัจากวนัท่ี ผูซ้ื้อรับมอบ โดยผู ้ ขายตอ้งรับ จดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้
ดงัเดิมภายใน      15      วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
 เงินค่า พสัดุส าหรับการซ้ือ คร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552 
การลงนามในสญัญาจะก ระท าไดต่้อเมื่อ เทศบาลต าบล ไดรั้บอนุมติั จาก เงินจากเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว้เท่านั้น 
 เมื่อเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู ้ ขายและไดต้กลง ซ้ือส่ิงของ

ตามสอบราคาซ้ือแลว้   ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่า วเขา้มาจากต่างประเทศและ
ของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรื อในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผู ้ ขายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย            
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี  ดงัน้ี 

(1) แจ้ งการสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวีภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู ้ ขายสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ  
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
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นาวีใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยน์าวี 

 ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนดระ บุในขอ้  6  เทศบาลต าบลอาจพิจาร ณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย  (ถา้มี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก  าหนดในแบบสญัญา
ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

 
(นายทวีพงษ ์  หินค า) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

วนัท่ี   25   มีนาคม   2552 


