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              ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ   300.- บาท   (-สามรอยบาทถวน-)  
ไดท่ีสวนการคลัง (งานพัสดุและทรัพยสิน) ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ระหวางวันท่ี    24  สิงหาคม  2558  ถึงวันท่ี    7 กันยายน  2558   เวลา  08.30  น.  ถึง
เวลา  16.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 044-389922 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบคนขอมูล
ทางเว็บไซดของจังหวัดนครราชสีมา  www.Koratlocal.go.th และwww.gprpcument.go.th 
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