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รางขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ&ยานพาหนะและขนสง : รถบรรทุกขยะแบบอัดท0าย ขนาด ๖ ล0อ
กําลังเครื่องยนต&สูงสุด ไมต่ํากวา ๑๕๐ แรงม0า
ตู0บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู0ไมน0อยกวา ๖ ลูกบาศก&เมตร
องค&การบริหารสวนตําบลหาดส0มแป@น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
----------------------------------------๑. ความเปBนมา
ดวยกองชาง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ไดรับจัดสรรงบประมาณตามมติสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
โอนงบประมาณรายจาย และจายขาดเงิน สะสมประจํ า ป4 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่ อดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ๖ ลอ กําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา ๑๕๐ แรงมา ตูบรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาด
ความจุของตูไมนอยกวา ๖ ลูกบาศกเมตร ภายในวงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน)
สําหรับใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
๒. วัตถุประสงค&
๒.๑ เพื่อจัด ซื้อรถบรรทุ กขยะทดแทนคั นเดิมที่ชํ ารุ ดเสียหายและไมสามารถรองรับ ขยะไดเพีย งพอกั บ
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น
๒.๒ เพื่อใหมีรถบรรทุกขยะใชงานในการจัดเก็บขยะอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. คุณสมบัติของผู0เสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไมเปEนบุคคลลมละลาย
๓.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๓.๔ ไมเปE นบุ คคลซึ่งอยูระหวางถูกระงั บการยื่ นขอเสนอหรือทํา สัญญากั บหนวยงานของรัฐ ไวชั่วคราว
เนื่องจากเปEนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไมเปEนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปEนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปEนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เปE น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล ผู มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ดวยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๓.๘ ไมเปEนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวนตําบล
หาดสมแปน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปEนผู กระทําการอันเปEนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปEนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
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๓.๙ ไมเปE น ผูไดรั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเ สธไมยอมขึ้ นศาลไทย เวนแตรัฐ บาลของผู ยื่ น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๓.๑๐ ผู ยื่ น ขอเสนอตองลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๑ ผู ยื่ น ขอเสนอซึ่ ง ไดรั บ คั ด เลื อ กเปE น คู สั ญ ญาตองลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ ดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๓.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปEนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปEนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปEนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
องคการบริ หารสวนตํ าบลหาดสมแปนไดพิจ ารณาราคากลางและคุณลั กษณะเฉพาะของ
รถบรรทุกขยะที่ไดจัดสรรงบประมาณจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยคํานึงถึ ง
ประโยชนสูงสุดของราชการ ดังนี้
๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ
เปEนรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ชนิด ๖ ลอ ตอนหนาเปEนหัวเกcงสามารถบรรจุพนักงานไดไม
นอยกวา ๓ คน (รวมพนักงานขับ รถ) ตอนหลั งเกcงติดตั้งถั งสําหรั บบรรทุกขยะ มีเครื่ องอัด ขยะดวยระบบ
ไฮดรอลิก ความจุของตูบรรทุกมูลฝอยไมนอยกวา ๖ ลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอย
กวา ๓,๐๐๐ กิโลกรัม น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๖,๕๐๐ กิโลกรัม ระบบเครื่องยนตเปEน
เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ความ
ปลอดภัยสารพิษจากเครื่ องยนต มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ มีกําลังมาสู งสุดไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา ผลิ ตและ
ประกอบจากโรงงานที่ไดรับรองระบบมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ และ มอก. ๑๔๐๐๑ ตัวถังบรรทุกขยะ พื้นตัวถัง
รถทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา ๔ มิลลิเมตร ดานขางและดานบนทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา ๓ มิลลิเมตร มี
โคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง เปEนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และอุปกรณทุกชนิดเปEนของใหมไมเคยใช
งานมากอน
๔.๒ ลักษณะทั่วไป
๔.๒.๑ ตัวรถยนต&
๑) เปEนรถยนตบรรทุกหนาสั้น ชนิด ๖ ลอ ลอหนาเดี่ยว ลอหลังคู ขับเคลื่อนไมนอยกวา ๑
เพลา และมีลออะไหลพรอมกระทะลอ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณที่สําคัญตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน
๒) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา ๖,๕๐๐ กิโลกรัม
๓) เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา ระบาย
ความรอนดวยน้ํา
๔) เครื่องยนตไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ความปลอดภัยสารพิษจากเครื่องยนต
มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓ หรือดีกวา
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๕) มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา ๕ เกียร และถอยหลัง ๑ เกียร
๖) เบรกระบบไฮดรอลิก พรอมมีเบรกขณะจอด
๗) ระบบพวงมาลัยขวา พรอมไฮดรอลิกชวยผอนแรง
๘) ติดตั้งอุปกรณประหยัดน้ํามัน โดยการนําน้ํามันผานความรอนเพื่อใหอุณหภูมิของน้ํามัน
ขยายตัวกอนเขาปghม ตัวอุปกรณประหยัดน้ํามันทําจากแสตนเลสเกรด ๓๐๔ L สามารถประหยัดน้ํามันไดสูงสุด
๗-๒๒ เปอรเซ็นต สามารถทนความรอนไดดี และมีอายุการใชงานยืนยาว โดยแนบหนังสือแตงตั้งจากผูผลิต
หรือผูแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซอง
๙) ขนาดยางตามมาตรฐานของผูผลิตรถยนต
๑๐) มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเกcง
๑๑) ระบบไฟฟา ๒๔ โวลต ใชแบตเตอรี่ ๑๒ โวลต ขนาดไมนอยกวา ๖๐ แอมปj/ชั่วโมง
จํานวน ๒ ลูก
๑๒) มีระบบสัญญาณไฟตาง ๆ ตามกรมการขนสงทางบกกําหนดและตามความจําเปEนขณะ
ปฏิบัติงาน
๑๓) พรอมติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ ลําโพงครบชุด
๑๔) พรอมติดฟlลมรถยนต กระจกประตูทุกดาน และบานหนาครึ่งบน ความเขมไมนอยกวา
๔๐%
๔.๒.๒ ชุดตู0บรรทุกมูลฝอย
๑) ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา ๖ ลูกบาศกเมตร
๒) ตู บรรทุ กมู ล ฝอยและโครงสรางเสริ มความแข็ งแรง สรางดวยเหล็ ก มาตรฐานอยางดี
ประกอบอยางมั่ น คงแข็ งแรงตามหลั กวิ ช าการ ผนั งดานขางและดานบนทํ า ดวยเหล็ กหนาไมนอยกวา ๓
มิลลิเมตร สวนพื้นทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา ๔ มิลลิเมตร
๓) ตอนทายตูบรรทุกมูลฝอยมีที่รองรับขยะมูลฝอย พรอมคันบังคับ (คันโยก) การทํางานของ
ระบบไฮดรอลิกในการอัดขยะเขาภายในตูบรรทุกมูลฝอย
๔) ระหวางตูบรรทุกมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบดานขางและดานลางมียางกันรั่วซึมของ
น้ํา
๕) มีถังบรรจุน้ําที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสรางดวยเหล็กมาตรฐานอยางดี มีความหนา
ไมนอยกวา ๓ มิลลิเมตร ดานใตของถังมีวาลวเปlด – ปlด สําหรับถายเทน้ําเสียจากการอัดขยะมูลฝอย
๖) พื้นรองรับขยะ ผนังดานขาง ชุดใบกวาด สรางดวยเหล็กมาตรฐานอยางดี มีความหนาไม
นอยกวา ๓ มิลลิเมตร
๗) มีพื้นที่สําหรับยืนปฏิบัติงานดานขางซาย-ขวา และดานทายของตัวรถ
๔.๒.๓ ชุดเครื่องอัดและคายมูลฝอย
๑) ติดตั้งภายในตูบรรทุกมูลฝอย แผนดันมูลฝอยสรางดวยเหล็กมาตรฐาน มีความหนาไม
นอยกวา ๓ มิลลิเมตร ทํางานดวยระบบไฮดรอลิกแบบหลายชั้น เพื่อทําการดันมูลฝอยออกจากถังบรรทุก
๒) แผนดันมูลฝอยเคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลม และมีที่สําหรับอัดจารบีวิ่งเคลื่อนที่อยู
ดานขาง เพื่อไมใหแผนดันมูลฝอยตองเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตูบรรทุกมูลฝอย
๓) แผงสไลตเคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลม และมีที่สําหรับอัดจารบีวิ่งเคลื่อนที่อยู เพื่อไมให
เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใชงาน
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๔) มีสวิทซเตือนชุดอัดขยะมูลฝอยเพื่อแจงสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ
๕) ชุ ด อั ด ขยะดานทายทํ า งานดวยระบบไฮดรอลิ ก โดยชุ ด กระบอกไฮดรอลิ ก ตองเปE น
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และกระบอกไฮดรอลิกตองไดรับมาตรฐาน มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘
๔.๒.๔ ระบบไฮดรอลิก
๑) ชุดไฮดรอลิกและปghมไฮดรอลิกเปEนของใหม ไมเคยใชงานมากอน
๒) ถังน้ํามันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไมนอยกวา ๕๐ ลิตร
๓) สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา ๒,๕๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔) กานกระบอกไฮดรอลิกจะตองทําการชุบแข็ง
๕) คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดทายเปEนแบบธรรมดา
๔.๒.๕ สัญญาณไฟวับวาบ
๑) ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบชนิดสีเหลืองแบบหมุน
๒) ติดตั้งชุดสัญญาณไฟ LED ไวดานขางของตัวรถทั้งสองขาง สามารถกันน้ําได
๓) ติดแถบสติกเกอรสะทอนแสงสีขาวหรือสีเทาสลับแดงในแผนเดียวกัน โดยไมมีการซอนทับ
ตลอดแนวกรอบดานทายรถ
๔.๒.๖ การพนสีและตราหนวยงาน
๑) การพนสีภายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา ๒ ชั้น แลวจึงพนดวยสีทับหนา (สี
จริง) อยางดี ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไมนอยกวา ๒ ชั้น
๒) การพนสีภายในตูบรรทุกมูลฝอย พนสีกันสนิม EPXY หรือเทียบเทาไมนอยกวา ๒ ชั้น ใต
ทองรถ โครงรถ และใตบังโคลน หนา-หลัง
๓) สีกันสนิมไดรับรองมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ พรอมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นซอง
๔) สีกันสนิมผานการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb,
Cadmuim, Mercury, Hexavalent Chromuim) พรอมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นซอง
๕) สีทับหนา (สีจริง) ผานมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนตอสภาวะ
แวดลอม รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) พรอมแนบเอกสารแสดงใน
วันยื่นซอง
๖) สีทับหนา (สีจริง) ผานมาตรฐาน JIS K๕๖๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทาน
ตอน้ํามันเบรก รับรองโดยสถาบันยานยนต (ประเทศไทย) พรอมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นซอง
๗) โดยบริษัทผูผลิตสีตองไดรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พรอมแนบเอกสารแสดงใน
วันที่ยื่นซอง
๘) ผูเสนอราคาจะตองเปEนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตสี โดยแนบเอกสารแสดงหลักฐาน
หนังสือแตงตั้งผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตสีมาแสดงในวันที่ยื่นซอง
๙) ทําการพนสีกันสนิมบริเวณใตทองรถและบังโคลนหนา-หลัง อยางทั่วถึง
๑๐) ตองพนตราเครื่องหมายประจําองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ขนาดกวางหรือ
ยาว ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ขนาดสูงไมนอย
กวา ๕ เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร พรอมเลขครุภัณฑ ไวดานขางนอกรถยนต
ทั้งสองขาง โดยใหพนสีที่มองเห็นไดชัดเจน
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๑๑) ดานทายชุ ด ถั งติ ด แถบสะทอนแสงสํ า หรั บ ติ ด ยานพาหนะ เพื่ อความปลอดภั ย เวลา
กลางคืนแบบสีขาวหรือสีเทาสลับแดง มีผิวเรียบเปEนมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด พรอมรีดผนึกขอบดวย
ความรอน เพื่อปองกันความชื้น ฝุ‰นละออง และสิ่งสกปรกแทรกซึมเขาสูพื้นผิวดานใน
๔.๒.๗ เครื่องมือและอุปกรณ&ประจํารถ
๑) ยางอะไหลพรอมกงลอ ขนาดตามมาตรฐานผูผลิต และมีที่เก็บยางอะไหล
๒) เครื่องมือประจํารถบรรจุกลองโลหะ ตามมาตรฐานผูผลิต
๓) ประแจถอดลอ
๔) กระบอกอัดจารบี
๕) เครื่องมือซอมจากโรงงานผูผลิต
๖) แมแรง พรอมดาม ขนาดยกไดไมนอยกวา ๑๐ ตัน
๗) หนังสือคูมือการใชรถ
๘) คูมือตรวจเช็คบริการ

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ เลม
จํานวน ๑ เลม

๔.๓ ข0อกําหนดอื่น ๆ
๔.๓.๑ ผูเสนอราคาตองแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย ดังนี้
- ตองมีแคตตาล็อกรถยนต ยี่หอ รุนของรถยนตที่เสนอ ชุดกระบอกไฮดรอลิก สัญญาณไฟ
วับวาบ มาแสดงในวันยื่นซองดวย
- ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย หรือผูผลิตตัวรถยนต
๔.๓.๒ ผูเสนอราคาตองโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ดานการประกอบ
กระบะและตัวถังรถยนตชนิดตาง ๆ หรือเปEนโรงงานไดรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑๒๕๕๒ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ ) ในขอบขายการออกแบบและพัฒนาการผลิตและการบริการซอมแซมเปEนของ
ตนเอง เพื่อสะดวกตอการซอมบํารุง (เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ) หรือไดรับแตงตั้งจากโรงงานผูผลิต
ใหเปEนตัวแทนจําหนาย โดยแนบเอกสารดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง ผูเสนอราคาตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองเนื่องจากการใชงานตามปกติเปEนเวลา ๑ ป4 และจะตองดําเนินการแกไขใหแลว
เสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ไดรับแจง
๔.๓.๓ กําหนดสงมอบภายใน ๒๐ วัน นับจากวันทําสัญญา
๔.๓.๔ ผูซื้อจะจายเงินก็ตอเมื่อไดตรวจรับและจดทะเบียนเปEนของผูซื้อแลว
๕.วงเงินในการจัดหา
จัดซื้อดวยเงินงบประมาณและเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน อําเมืองระนอง
จั งหวั ด ระนอง ในวงเงิ น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหนึ่ ง แสนบาทถวน) รวมภาษี มูล คาเพิ่ มตลอดจน
คาธรรมเนียมตอกรมการขนสงทางบกใหถูกตองตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ ดวย และคาใชจายทั้งปวงดวย
แลว
๖ หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรื อ
ขอเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปlดเผยตัวไดที่
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๑.ทางไปรษณีย สงถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
๙๙๙ หมู ๓ ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
๒.โทรศัพท ๐๗๗-๘๖๒๕๐๙
๓.โทรสาร ๐๓๒-๕๑๖๓๖๒
๔.ทาง e-mail
hatsompaen@hatsompaen.go.th
๕.โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
------------------------------(ลงชื่อ) นนทกช ครุอําโพธิ์
(นางนนทกช ครุอําโพธิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พนิสา พิจยานนท
(น.ส.พนิสา พิจยานนท)
หัวหนาสํานักปลัดอบต.
กรรมการ
(ลงชื่อ)

สมพร มิ่งแกว
(นายสมพร มิ่งแกว)
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ

พนัส แตพานิช
(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

