คู่มือ
การใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ของ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

คานา
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส
0221/ว 474 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง กำรดำเนินกำรเพื่อยกระดับคะแนนกำรประเมินระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนิ นงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สั่งให้หน่วยงำนในสังกัดจัดทำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร กำกับดูแล และติดตำมตรวจกำรยืม – คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด พร้อมประชำสัมพันธ์ให้
บุ คลำกรภำยในหน่วยงำนรับทรำบ และเผยแพร่บนหน้ ำเว็บไซต์ของหน่ วยงำน เพื่อยกระดับคะแนนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
(ประจำปี พ.ศ. 2564) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ส ำนั กงำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดนนทบุ รี จึงได้จัดท ำประกำศคู่มื อ
กำรใช้ทรัพย์ สินทำงรำชกำรของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีขึ้น เพื่อเป็น
แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์ สินของทำงรำชกำรให้ เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
จัดทา

สารบัญ

หน้า
คานา
วัตถุประสงค์

1

ข้อกฎหมายและระเบียบ

1

นิยามคาศัพท์

1

หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ

2

หลักเกณฑ์การคืนพัสดุ

2

ขั้นตอนการยืม/คืนพัสดุ

3

แบบฟอร์มการยืมพัสดุ

4

แบบฟอร์มการคืนพัสดุ

5

ภาคผนวก
ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง คู่มือการใช้
ทรัพย์สินทางราชการ ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

หน้า 1

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ของ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร ของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
2.
เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของทรัพย์สินทำงรำชกำร ของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
ข้อกฎหมายและระเบียบ
1. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
นิยามศัพท์
ทรั พย์ สิ น ของทำงรำชกำร หมำยถึง ทรัพย์สิ นของส ำนั กงำนทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพัสดุ ในกำรดูแล และครอบครอง ของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี
พัสดุ ” หมำยถึง วัสดุ และครุภัณฑ์
วัสดุ หมำยถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ตำมกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ที่สำนักงบประมำณกำหนด
ครุภัณฑ์ ” หมำยถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน
ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ตำมกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ที่สำนักงบประมำณกำหนด
ผู้ให้ยืม หมำยถึง สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
ผู้ยืม หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ที่ปฏิบัติห น้ำที่ในสำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
ประชาชนทั่วไป หน่วยงำนของรัฐ และภำคเอกชน โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และระเบียบกำหนดไว้

/หลักเกณฑ์กำรให้ยืมพัสดุ

หน้า 2

หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ
หลักเกณฑ์กำรให้ยืมพัสดุที่เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรนำไปใช้
1. ผู้ ยืมพั สดุจ ะต้องเขียนยืม ตำมแบบฟอร์มที่ทำงส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม
จังหวัดนนทบุรี กำหนด
2. ผู้ยืมต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืม ได้แก่ สำเนำบัตรประชำชนพร้อมลงลำยมือรับรอง
สำเนำถูกต้อง
3. กำรยืมพัสดุ มีกำหนดในกำรให้ยืม จำนวน 7 วัน ยกเว้น หำกมีควำมจำเป็นต้องใช้เกินกว่ำ 7 วัน
ให้ระบุเหตุผลแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง เป็นรำยกรณี
4. กำรยืมพัสดุ จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจลงนำมเท่ำนั้น
หลักเกณฑ์การคืนพัสดุ
1. ผู้ยื มพัส ดุ จะต้องส่ งมอบสิ่ งของที่ ยืม ตำมกำหนดที่ ระบุ โดยพั ส ดุนั้ น ๆ จะต้องมีส ภำพคงเดิม
ไม่ชำรุดเสียหำย หำกเกิดกำรชำรุดเสียหำย ให้ผู้ยืมทำกำรซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม หรือหำกสูญหำย ผู้ยืมต้อง
ชดใช้ให้แก่สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี โดยจัดหำพัสดุประเภท ชนิด และ
ปริมำณเดียวกันมำคืน หรือชดใช้ตำมข้อควำมที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรือข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้น
2. หำกผู้ยืม ไม่นำพัสดุส่งคืนภำยใน 7 วัน หรือตำมที่ระบุไว้ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผู้มี
อำนำจอนุมัติทรำบ เพื่อสั่งกำรต่อไป

หน้า 3

ขั้นตอนการยืมพัสดุ
1. กรอกรำยละเอียดตำมแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุ ให้ครบถ้วน ดังนี้
- วันที่ เดือน พ.ศ. (ระบุวันที่ยื่นแบบขอยืมพัสดุ)
- เรื่อง (ขอยืมพัสดุ................หรือขอยืมครุภัณฑ์...........................)
- ระบุชื่อ-นำมสกุล ตำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ ของผู้ยืม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกำรยืม
- ระบุวันเวลำที่ยืม
- ระบุชนิดหรือประเภทของพัสดุ / ครุภัณฑ์ ที่ต้องกำรยืม
- ผู้ยืมลงนำมในช่องที่กำหนด
2. ยื่นแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ำยพัสดุ เพื่อบันทึกกำรรับ
3. หัวหน้ำหน่วยพัสดุตรวจสอบควำมถูกต้อง และจ่ำยพัสดุให้แก่ผู้ยืม
4. หัวหน้ำหน่วยพัสดุบันทึกกำรยืมในทะเบียนคุมกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร และให้ผู้ยืมลงนำมรับพัสดุ
5. ฝ่ำยพัสดุนำเรียนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นเพื่อทรำบ

ขัน้ ตอนการคืนพัสดุ
1. กรอกรำยละเอียดตำมแบบฟอร์มกำรคืนพัสดุ ให้ครบถ้วน ดังนี้
- วันที่ เดือน พ.ศ. (ระบุวันที่คืนพัสดุ)
- เรื่อง (ขอคืนพัสดุ............... หรือขอคืนครุภัณฑ์....................)
- ระบุชื่อ-นำมสกุล ตำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ ของผู้คืน
- ระบุวัตถุประสงค์ของกำรคืน
- ระบุวันเวลำที่คืน
- ระบุชนิดหรือประเภทของพัสดุ / ครุภัณฑ์ ที่คืน
- ผู้คืนลงนำมในช่องที่กำหนด
2. หลักฐำนที่ต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มกำรคืน
- สำเนำใบยืมพัสดุ
3. ยื่นแบบฟอร์มกำรคืนพัสดุ พร้อมส่งคืนพัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้ฝ่ำยพัสดุบันทึกกำรรับคืน
4. เมื่อหัวหน้ำหน่วยพัสดุตรวจสอบถูกต้องและรับคืนไว้ครบถ้วนแล้ว ทำกำรบันทึกในทะเบียนคุมกำรใช้
ทรัพย์สินฯ และให้ผู้คืนลงนำมส่งคืนพัสดุ
5. ฝ่ำยพัสดุนำเรียนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นทรำบ

หน้า 4

แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..................
เรื่อง ................................................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
ข้ำพเจ้ำ ...............................................................................ตำแหน่ง......................................................
ปฏิบัติงำน ฝ่ำย/ส่วนงำน...................................................................หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี หมำยเลขโทรศัพท์ .....................................โทรศัพท์มือถือ...............................
มีควำมประสงค์ขอยืม ( ) วัสดุ ( ) ครุภัณฑ์ เพื่อใช้...................................................................................
ตั้งแต่วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ถึง วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............ตำมรำยกำรต่อไปนี้
ที่

รายการ

ยี่ห้อ/รุ่น/สี

หมายเลข
วัสดุ/ครุภัณฑ์

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ...............................................................ผู้ยืม
(............................................................)
ตำแหน่ง............................................................
ควำมเห็นหัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ
เรียน ผอ.สนง. ทสจ.นนทบุรี
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………………
(………………………………………………………)

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้อนุมัติ/ผู้ให้ยืม
(..................................................) หัวหน้ำหน่วยพัสดุ
ตำแหน่ง .......................................................

หน้า 5

แบบฟอร์มการคืนพัสดุ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..................
เรื่อง ................................................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
ข้ำพเจ้ำ ...............................................................................ตำแหน่ง......................................................
ปฏิบัติงำน ฝ่ำย/ส่วนงำน...................................................................หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี หมำยเลขโทรศัพท์ .....................................โทรศัพท์มือถือ...............................
มีควำมประสงค์ขอคืน ( ) วัสดุ ( ) ครุภัณฑ์ ที่ยืมไปเมื่อวันที่...............เดือน.........................พ.ศ..................
ตำมรำยกำรต่อไปนี้
ที่

รายการ

ยี่ห้อ/รุ่น/สี

หมายเลข
วัสดุ/ครุภัณฑ์

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ...............................................................ผู้คืน
(............................................................)
ตำแหน่ง............................................................
ควำมเห็นหัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ
เรียน ผอ.สนง. ทสจ.นนทบุรี
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………………
(………………………………………………………)

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้อนุมัติ/ผู้รับคืน
(..................................................) หัวหน้ำหน่วยพัสดุ
ตำแหน่ง .................................................

ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
-------------------------------------------------------------------ตำมหนั งสื อสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส
0221/ว 474 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง กำรดำเนินกำรเพื่อยกระดับคะแนนกำรประเมินระดับ
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 สั่ งให้ ห น่ ว ยงำนในสั งกั ด จั ด ท ำคู่ มื อ และระเบี ย บ
กำรใช้ทรัพย์สิ นของทำงรำชกำร กำกับ ดูแลและติดตำมตรวจกำรยืม – คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด
พร้อมประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนรับทรำบ และเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน นั้น
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดทำประกำศคู่มือกำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำรของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำง
ปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่

มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นำยวีระ ขุนไชยรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สาเนาคู่ฉบับ
ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
-------------------------------------------------------------------ตำมหนั งสื อสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส
0221/ว 474 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง กำรดำเนินกำรเพื่อยกระดับคะแนนกำรประเมินระดับ
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 สั่ งให้ ห น่ ว ยงำนในสั งกั ด จั ด ท ำคู่ มื อ และระเบี ย บ
กำรใช้ทรัพย์สิ นของทำงรำชกำร กำกับ ดูแลและติดตำมตรวจกำรยืม – คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด
พร้อมประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนรับทรำบ และเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน นั้น
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดทำประกำศคู่มือกำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำรของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีขึ้น เพื่อเป็นแนวทำง
ปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่

มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นำยวีระ ขุนไชยรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

เขมนิจ พิมพ์,ทาน
...................ตรวจ

หน้า 5

(สาเนา)
ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
-------------------------------------------------------------------ตำมหนั งสื อสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส
0221/ว 474 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง กำรดำเนินกำรเพื่อยกระดับคะแนนกำรประเมินระดับ
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 สั่ งให้ ห น่ ว ยงำนในสั งกั ด จั ด ท ำคู่ มื อ และระเบี ย บ
กำรใช้ทรัพย์สิ นของทำงรำชกำร กำกับ ดูแลและติดตำมตรวจกำรยืม – คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด
พร้อมประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนรับทรำบ และเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน นั้น
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดทำประกำศคู่มือกำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำรของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีขึ้น เพื่อเป็นแนวทำง
ปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4
(ลงนำม) วีระ ขุนไชยรักษ์
(นำยวีระ ขุนไชยรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
สาเนาถูกต้อง
(นางเขมนิจ ธนูวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ภาคผนวก

