
 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

เรื่อง ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจางกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลโพนโก  

ประจําปงบประมาณ 2562 

************************ 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโพนโก  ไดดําเนินโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลท     ติ

กคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8 ตําบลโพนโก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร องคการบริหารสวนตําบลโพนโก อําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร  เปนเงิน 5,780,000.00 บาท  (หาลานเจด็แสนแปดหมื่นบาทถวน) สัญญาจาง

เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 28 เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  ดังรายการตอไปนี ้

  1) คูสัญญาจาง บริษัท  สุรินทรเทพศลิา  จํากัด 

  2) งบประมาณ 5,780,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

  3) สัญญาจางเลขที่   25/2562  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 วันเริ่มสัญญา 29 

กรกฎาคม 2562  วันสิ้นสุดสัญญาจาง  26  กรกฎาคม  2562 (120 วัน) 

  4) วันสงมอบ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  5) วันตรวจรับ   26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  6) เวลาตรวจรับ 11.00 น. เปนตนไป 

  7) สถานท่ีตรวจรับ บานเปา หมูที่ 4 – บานหนองคู หมูที่ 8 ตําบลโพนโก อําเภอ

สนม  จังหวัดสุรินทร  

  บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลโพนโก  จึงแจงกําหนดการตรวจรับและประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบและเขารวมเปนสักขีพยานในการตรวจรับงานจางในครั้งนี ้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน   กรกฎาคม  พทุธศักราช 2562 

 

  (ลงช่ือ)  

                                        (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

 

 

 



 
 
 

ที่  สร 74402-พ/ว 0025-1/2562    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                 อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

               26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง ประชาสัมพันธตรวจรับงานจาง  

เรียน ผูใหญบานเปา หมูที่ 4  (นายบัวลิน  คมกลา) 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศตรวจรับการจางโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ทองถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8      จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 

123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8 ตําบลโพนโก กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคการบริหารสวนตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร   เปน เงิน 

5,780,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 28 

เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  และไดดําเนินการตามสัญญาจางดังกลาวแลว เปนเวลาที่ควรแจงให

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ดําเนินการตรวจรับงานจางดังกลาวตามวันและเวลาที่เรียนใหทราบแลว 

  บัดนี้ผูรับจางฯ  ไดสงมอบงานจางเสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางมี

กําหนดการตรวจรับงานจางในวันที่  26 เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  2562 เวลา 11.00 น. ณ บาน

เปา หมูที่ 4 – บานหนองคู หมูที่ 8  ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  เปนตนไป  จึงแจง

กําหนดการตรวจรับและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขารวมเปนสักขีพยานในการตรวจรับงานจางใน

ครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน   

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

โทรศัพท/โทรสาร  0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน" 



 
 
 

ที่  สร 74402-พ/ว 0025-1/2562    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                 อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

               26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง ประชาสัมพันธตรวจรับงานจาง  

เรียน ผูใหญบานหนองคู หมูที่ 8  (นายอุดม  สีสะอาด) 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศตรวจรับการจางโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ทองถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8      จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 

123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8 ตําบลโพนโก กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคการบริหารสวนตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร   เปน เงิน 

5,780,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 28 

เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  และไดดําเนินการตามสัญญาจางดังกลาวแลว เปนเวลาที่ควรแจงให

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ดําเนินการตรวจรับงานจางดังกลาวตามวันและเวลาที่เรียนใหทราบแลว 

  บัดนี้ผูรับจางฯ  ไดสงมอบงานจางเสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางมี

กําหนดการตรวจรับงานจางในวันที่  26 เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  2562 เวลา 11.00 น. ณ บาน

เปา หมูที่ 4 – บานหนองคู หมูที่ 8  ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  เปนตนไป  จึงแจง

กําหนดการตรวจรับและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขารวมเปนสักขีพยานในการตรวจรับงานจางใน

ครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน   

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

โทรศัพท/โทรสาร  0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน" 



 
 
 

ที่  สร 74402-พ/ว 0025-1/2562    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                 อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

               26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง ประชาสัมพันธตรวจรับงานจาง  

เรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนโก หมูที่ 8 บานหนองคู (นายไสว  ชนะชัย) 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศตรวจรับการจางโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ทองถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8      จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 

123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8 ตําบลโพนโก กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคการบริหารสวนตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร   เปน เงิน 

5,780,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 28 

เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  และไดดําเนินการตามสัญญาจางดังกลาวแลว เปนเวลาที่ควรแจงให

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ดําเนินการตรวจรับงานจางดังกลาวตามวันและเวลาที่เรียนใหทราบแลว 

  บัดนี้ผูรับจางฯ  ไดสงมอบงานจางเสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางมี

กําหนดการตรวจรับงานจางในวันที่  26 เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  2562 เวลา 11.00 น. ณ บาน

เปา หมูที่ 4 – บานหนองคู หมูที่ 8  ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  เปนตนไป  จึงแจง

กําหนดการตรวจรับและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขารวมเปนสักขีพยานในการตรวจรับงานจางใน

ครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน   

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

โทรศัพท/โทรสาร  0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน" 



 
 
 

ที่  สร 74402-พ/ว 0025-1/2562    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                 อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

               26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง ประชาสัมพันธตรวจรับงานจาง  

เรียน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก หมูที่ 8 บานหนองคู (นายรณยุทธ  สําเภาล)ี 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศตรวจรับการจางโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ทองถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8      จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 

123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8 ตําบลโพนโก กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคการบริหารสวนตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร   เปน เงิน 

5,780,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 28 

เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  และไดดําเนินการตามสัญญาจางดังกลาวแลว เปนเวลาที่ควรแจงให

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ดําเนินการตรวจรับงานจางดังกลาวตามวันและเวลาที่เรียนใหทราบแลว 

  บัดนี้ผูรับจางฯ  ไดสงมอบงานจางเสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางมี

กําหนดการตรวจรับงานจางในวันที่  26 เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  2562 เวลา 11.00 น. ณ บาน

เปา หมูที่ 4 – บานหนองคู หมูที่ 8  ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  เปนตนไป  จึงแจง

กําหนดการตรวจรับและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขารวมเปนสักขีพยานในการตรวจรับงานจางใน

ครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน   

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

โทรศัพท/โทรสาร  0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



 
 
 

ที่  สร 74402-พ/ว 0025-1/2562    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                 อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

               26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง ประชาสัมพันธตรวจรับงานจาง  

เรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนโก หมูที่ 4 บานเปา (นายจัตตุพล  บุญมะยา) 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศตรวจรับการจางโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ทองถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8      จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 

123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8 ตําบลโพนโก กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคการบริหารสวนตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร   เปน เงิน 

5,780,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 28 

เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  และไดดําเนินการตามสัญญาจางดังกลาวแลว เปนเวลาที่ควรแจงให

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ดําเนินการตรวจรับงานจางดังกลาวตามวันและเวลาที่เรียนใหทราบแลว 

  บัดนี้ผูรับจางฯ  ไดสงมอบงานจางเสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางมี

กําหนดการตรวจรับงานจางในวันที่  26 เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  2562 เวลา 11.00 น. ณ บาน

เปา หมูที่ 4 – บานหนองคู หมูที่ 8  ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  เปนตนไป  จึงแจง

กําหนดการตรวจรบัและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขารวมเปนสักขีพยานในการตรวจรับงานจางใน

ครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน   

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

โทรศัพท/โทรสาร  0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน" 



 
 
 

ที่  สร 74402-พ/ว 0025-1/2562    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                 อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

               26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง ประชาสัมพันธตรวจรับงานจาง  

เรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนโก หมูที่ 4 บานเปา (นางสุจริยาภรณ  แกวนนท) 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศตรวจรับการจางโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ทองถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8      จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 

123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8 ตําบลโพนโก กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคการบริหารสวนตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร   เปน เงิน 

5,780,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 28 

เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  และไดดําเนินการตามสัญญาจางดังกลาวแลว เปนเวลาที่ควรแจงให

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ดําเนินการตรวจรับงานจางดังกลาวตามวันและเวลาที่เรียนใหทราบแลว 

  บัดนี้ผูรับจางฯ  ไดสงมอบงานจางเสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางมี

กําหนดการตรวจรับงานจางในวันที่  26 เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  2562 เวลา 11.00 น. ณ บาน

เปา หมูที่ 4 – บานหนองคู หมูที่ 8  ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  เปนตนไป  จึงแจง

กําหนดการตรวจรับและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขารวมเปนสักขีพยานในการตรวจรับงานจางใน

ครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน   

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

โทรศัพท/โทรสาร  0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน" 



 
 
 

ที่  สร 74402-พ/ว 0025-1/2562    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                 อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

               26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง ประชาสัมพันธตรวจรับงานจาง  

เรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนโก หมูที่ 8 บานหนองคู (นางฉวีวรรณ  เสียงสนั่น) 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศตรวจรับการจางโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ทองถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8      จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 

123-01 สายบานเปา - หนองคู หมูที่ 4, 8 ตําบลโพนโก กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคการบริหารสวนตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร   เปน เงิน 

5,780,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 28 

เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  และไดดําเนินการตามสัญญาจางดังกลาวแลว เปนเวลาที่ควรแจงให

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ดําเนินการตรวจรับงานจางดังกลาวตามวันและเวลาที่เรียนใหทราบแลว 

  บัดนี้ผูรับจางฯ  ไดสงมอบงานจางเสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางมี

กําหนดการตรวจรับงานจางในวันที่  26 เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  2562 เวลา 11.00 น. ณ บาน

เปา หมูที่ 4 – บานหนองคู หมูที่ 8  ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  เปนตนไป  จึงแจง

กําหนดการตรวจรับและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขารวมเปนสักขีพยานในการตรวจรับงานจางใน

ครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน   

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

โทรศัพท/โทรสาร  0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน" 


