
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(OverLay)  
จ านวน 3 โครงการ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 โครงการ 

……………..….……....………. 
 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์              
จะสอบราคาจ้างเหมาจ านวน 4 โครงการ   ดังนี้  

1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(OverLay) สายสากเหล็ก- ม.วลัยลักษณ์ 
หมู่ที่ 2 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดดังนี้ 
  ช่วงที่ 1  คอสะพานกว้าง  4.00 เมตร,ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว  4.00 เมตร และ  5 เมตร   

หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.  
ช่วงท่ี 2  คอสะพานกว้าง  4.00 เมตร,ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว  4 เมตร  และ 6 เมตร   

หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. 
                    ช่วงท่ี 3  ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม.  
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  257 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 
  งบประมาณ เป็นเงิน 122,000.-บาท(-หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 

ราคากลาง  เป็นเงิน  149,000.-บาท(-หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(OverLay)สายบ้านป้าหัวด า- 
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.60  เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร   หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. 
งานไหล่ทางคอนกรีตดาดขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร   ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 162 
ตร.ม. 

งบประมาณ เป็นเงิน 649,000.-บาท(-หกแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
ราคากลาง  เป็นเงิน  696,000.-บาท(-หกแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 
 

 3.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(OverLay) สายทุ่งโคร๊ะ – ท่าข้าม  หมู่ที่ 4 
ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,900 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี   

งบประมาณ เป็นเงิน 1,829,000.-บาท(-หนึ่งล้านแปดแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
ราคากลาง  เป็นเงิน  1,984,000.-บาท(-หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 

                   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา   หมู่ที่ 6  
ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า1,600 ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 

งบประมาณ เป็นเงิน 958,000.-บาท(-เก้าแสนห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 
ราคากลาง  เป็นเงิน  972,000.-บาท(-เก้าแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 
 

-2-/ ผู้มีสิทธิเสนอราคา................ 
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 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการที่จะยื่นซองเสนอราคา 
โครงการที่ 1   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 60,000.-บาท(-หกหม่ืนบาทถ้วน-) 
โครงการที่ 2   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000.-บาท(-สามแสนบาทถ้วน-) 
โครงการที่ 3   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.-บาท(-เก้าแสนบาทถ้วน-) 
โครงการที่ 4   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000.-บาท(-สี่แสนบาทถ้วน-)   
ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรีเชื่อถือ 
  
 2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยงานบริหาร      
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว 

3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอินคีรี  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

6. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง 
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง     ในวันที่    13 กรกฎาคม  2560    ระหว่างเวลา 09.00  น.   
ถึงเวลา 11.00 น. โดยมาพร้อมเพรียงกัน  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี   เวลา 09.00 น. และก าหนด 
รับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป    ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ให้
ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว จะโต้แย้งสิทธิหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของตนไม่ได้  
 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่     27  มิถุนายน 2560    ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560   
ระหว่างเวลา  08.30-16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่  กองคลัง/งานพัสดุ   
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี   และในวันที่   14 กรกฎาคม  2560  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   
ที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 

-3-/ ก าหนดเปิดซอง................ 
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 ก าหนดเปิดซองสอบราคา 
  ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  17 กรกฎาคม 2560    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   ที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรี   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

    ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคา  
โครงการที่ 1  ราคาชุดละ  500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  
โครงการที่ 2  ราคาชุดละ  1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)  
โครงการที่ 3  ราคาชุดละ  1,500.- บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
โครงการที่ 4  ราคาชุดละ  1,500.- บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี ตั้งแต่วันที ่27 มิถุนายน 2560  
ถึงวันที่  13 กรกฎาคม 2560  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0–7584–5214   ในวันและเวลาราชการ   
และดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ htt://www.inkeree.go.th   
 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   27 เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.2560 
 
     
 

(นายสันต์   กิ่งรัตน์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(OverLay)  
จ านวน 3 โครงการ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 โครงการ 

……………..….……..………. 
 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์              
จะสอบราคาจ้างเหมาจ านวน 4 โครงการ   ดังนี้  

1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(OverLay) สายสากเหล็ก- ม.วลัยลักษณ์ 
หมู่ที ่2 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดดังนี้ 
  ช่วงที่ 1  คอสะพานกว้าง  4.00 เมตร,ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว  4.00 เมตร และ  5 เมตร   

หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.  
ช่วงท่ี 2  คอสะพานกว้าง  4.00 เมตร,ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว  4 เมตร  และ 6 เมตร   

หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. 
                    ช่วงท่ี 3  ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม.  
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  257 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 
  งบประมาณ เป็นเงิน 122,000.-บาท(-หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 

ราคากลาง  เป็นเงิน  149,000.-บาท(-หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(OverLay)สายบ้านป้าหัวด า- 
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.60  เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร   หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. 
งานไหล่ทางคอนกรีตดาดขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร   ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 162 
ตร.ม. 

งบประมาณ เป็นเงิน 649,000.-บาท(-หกแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
ราคากลาง  เป็นเงิน  696,000.-บาท(-หกแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 
 

 3.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(OverLay) สายทุ่งโคร๊ะ – ท่าข้าม  หมู่ที่ 4 
ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,900 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี   

งบประมาณ เป็นเงิน 1,829,000.-บาท(-หนึ่งล้านแปดแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
ราคากลาง  เป็นเงิน  1,984,000.-บาท(-หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 

                   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา   หมู่ที่ 6  
ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า1,600 ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 

งบประมาณ เป็นเงิน 958,000.-บาท(-เก้าแสนห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 
ราคากลาง  เป็นเงิน  972,000.-บาท(-เก้าแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 
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 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการที่จะยื่นซองเสนอราคา 
โครงการที่ 1   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 60,000.-บาท(-หกหม่ืนบาทถ้วน-) 
โครงการที่ 2   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000.-บาท(-สามแสนบาทถ้วน-) 
โครงการที่ 3   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.-บาท(-เก้าแสนบาทถ้วน-) 
โครงการที่ 4   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000.-บาท(-สี่แสนบาทถ้วน-)   
ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรีเชื่อถือ 
  
 2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยงานบริหาร      
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว 

3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอินคีรี  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

6. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง 
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง     ในวันที่    13 กรกฎาคม  2560    ระหว่างเวลา 09.00  น.   
ถึงเวลา 11.00 น. โดยมาพร้อมเพรียงกัน  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี   เวลา 09.00 น. และก าหนด 
รับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป    ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ให้
ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว จะโต้แย้งสิทธิหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของตนไม่ได้  
 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่     27  มิถุนายน 2560    ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560   
ระหว่างเวลา  08.30-16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่  กองคลัง/งานพัสดุ   
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี   และในวันที่   14 กรกฎาคม  2560  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   
ที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 ก าหนดเปิดซองสอบราคา 
  ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  17 กรกฎาคม 2560    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   ที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรี   
จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
 

    ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคา  
โครงการที่ 1  ราคาชุดละ  500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  
โครงการที่ 2  ราคาชุดละ  1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)  
โครงการที่ 3  ราคาชุดละ  1,500.- บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
โครงการที่ 4  ราคาชุดละ  1,500.- บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี ตั้งแต่วันที ่27 มิถุนายน 2560  
ถึงวันที่  13 กรกฎาคม 2560  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0–7584–5214   ในวันและเวลาราชการ   
และดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ htt://www.inkeree.go.th   
 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   27 เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.2560 
 
     
 

(นายสันต์   กิ่งรัตน์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       .…………….ปลัด อบต.........../........../......... 
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