
 

ที่  สร 74402-พ/ว 0024/2562        ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                      อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

   26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจาง  

เรียน     นายสมจติ  พิมพนอย 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก เลขที่  75/2562  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  

พ.ศ.2562     จํานวน   1   ชุด  

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  มีความประสงคจะดําเนินการจางเหมาตามโครงการเสริม

ผิวทางแอสฟลทติกคอน กรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 123 - 01  สายกลางบานหนองบัวแดง หมูที่ 5,9 

ตําบลโพนโก มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 5,260.00 ตารางเมตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

เปนเงินทั้งสิ้น 1,840,000.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 

28 เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  ดังรายการตอไปนี้ 

  1) คูสัญญาจาง  บริษัท  สุรินทรเทพศิลา  จํากัด 

  2) งบประมาณ  1,840,000.00 บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสีห่มื่นบาทถวน) 

  3) สัญญาจางเลขที่   24/2562  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 วันเริ่มสัญญา 29 กรกฎาคม 

2562  วันสิน้สุดสัญญาจาง  26  กรกฎาคม  2562 (120 วัน) 

  4) วันสงมอบ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  5) วันตรวจรับ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  6) เวลาตรวจรับ 13.00 น. เปนตนไป 

  7) สถานที่ตรวจรับ บานหนองบัวแดง หมูที่ 5, 9 ตําบลโพนโก อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนใหทานไดเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับการจาง ตามเอกสารที่เรียนมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสินฯ 

โทรศัพท/โทรสาร  0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 



 

ที่  สร 74402-พ/ว 0024/2562         ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                      อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

  26  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจาง  

เรียน     จาเอกเสนอ  สุขศร ี

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก เลขที่  75/2562  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  

พ.ศ.2562     จํานวน   1   ชุด  

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  มีความประสงคจะดําเนินการจางเหมาตามโครงการเสริม

ผิวทางแอสฟลทติกคอน กรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 123 - 01  สายกลางบานหนองบัวแดง หมูที่ 5,9 

ตําบลโพนโก มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 5,260.00 ตารางเมตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

เปนเงินทั้งสิ้น 1,840,000.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 

28 เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  ดังรายการตอไปนี ้

  1) คูสัญญาจาง  บริษัท  สุรินทรเทพศิลา  จํากัด 

  2) งบประมาณ  1,840,000.00 บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสีห่มื่นบาทถวน) 

  3) สัญญาจางเลขที่   24/2562  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 วันเริ่มสัญญา 29 กรกฎาคม 

2562  วันสิน้สุดสัญญาจาง  26  กรกฎาคม  2562 (120 วัน) 

  4) วันสงมอบ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  5) วันตรวจรับ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  6) เวลาตรวจรับ 13.00 น. เปนตนไป 

  7) สถานที่ตรวจรับ บานหนองบัวแดง หมูที่ 5, 9 ตําบลโพนโก อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนใหทานไดเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับการจาง ตามเอกสารที่เรียนมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสินฯ 

โทรศัพท/โทรสาร  0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 



 

ที่  สร 74402-พ/ว 0024/2562         ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                  อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

  26   กรกฎาคม  2562 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจาง  

เรียน     นายอภบิาล  สุขรวม 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก เลขที่  75/2562  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  

พ.ศ.2562     จํานวน   1   ชุด  

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  มีความประสงคจะดําเนินการจางเหมาตามโครงการเสริม

ผิวทางแอสฟลทติกคอน กรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 123 - 01  สายกลางบานหนองบัวแดง หมูที่ 5,9 

ตําบลโพนโก มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 5,260.00 ตารางเมตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

เปนเงินทั้งสิ้น 1,840,000.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 

28 เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  ดังรายการตอไปนี ้

  1) คูสัญญาจาง  บริษัท  สุรินทรเทพศิลา  จํากัด 

  2) งบประมาณ  1,840,000.00 บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสีห่มื่นบาทถวน) 

  3) สัญญาจางเลขที่   24/2562  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 วันเริ่มสัญญา 29 กรกฎาคม 

2562  วันสิน้สุดสัญญาจาง  26  กรกฎาคม  2562 (120 วัน) 

  4) วันสงมอบ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  5) วันตรวจรับ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  6) เวลาตรวจรับ 13.00 น. เปนตนไป 

  7) สถานที่ตรวจรับ บานหนองบัวแดง หมูที่ 5, 9 ตําบลโพนโก อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนใหทานไดเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับการจาง ตามเอกสารที่เรียนมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสินฯ 

โทรศัพท/โทรสาร  0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพือ่ประชาชน” 



 

ที่  สร 74402-พ/ว 0024/2562         ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                  อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

  26   กรกฎาคม  2562 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจาง  

เรียน     นายรุงโรจน  ผิวเหลือง 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก เลขที่  75/2562  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  

พ.ศ.2562     จํานวน   1   ชุด  

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  มีความประสงคจะดําเนินการจางเหมาตามโครงการเสริม

ผิวทางแอสฟลทติกคอน กรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 123 - 01  สายกลางบานหนองบัวแดง หมูที่ 5,9 

ตําบลโพนโก มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 5,260.00 ตารางเมตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

เปนเงินทั้งสิ้น 1,840,000.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 

28 เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  ดังรายการตอไปนี ้

  1) คูสัญญาจาง  บริษัท  สุรินทรเทพศิลา  จํากัด 

  2) งบประมาณ  1,840,000.00 บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสีห่มื่นบาทถวน) 

  3) สัญญาจางเลขที่   24/2562  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 วันเริ่มสัญญา 29 กรกฎาคม 

2562  วันสิน้สุดสัญญาจาง  26  กรกฎาคม  2562 (120 วัน) 

  4) วันสงมอบ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  5) วันตรวจรับ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  6) เวลาตรวจรับ 13.00 น. เปนตนไป 

  7) สถานที่ตรวจรับ บานหนองบัวแดง หมูที่ 5, 9 ตําบลโพนโก อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนใหทานไดเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับการจาง ตามเอกสารที่เรียนมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสินฯ 

โทรศัพท/โทรสาร  0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 



 

ที่  สร 74402-พ/ว 0024/2562         ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                  อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

  26   กรกฎาคม  2562 

เรือ่ง    แตงตัง้คณะกรรมการตรวจรับการจาง  

เรียน     นายอํานวย  วรวงษ 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก เลขที่  75/2562  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  

พ.ศ.2562     จํานวน   1   ชุด  

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  มีความประสงคจะดําเนินการจางเหมาตามโครงการเสริม

ผิวทางแอสฟลทติกคอน กรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 123 - 01  สายกลางบานหนองบัวแดง หมูที่ 5,9 

ตําบลโพนโก มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 5,260.00 ตารางเมตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

เปนเงินทั้งสิ้น 1,840,000.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 

28 เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  ดังรายการตอไปนี ้

  1) คูสัญญาจาง  บริษัท  สุรินทรเทพศิลา  จํากัด 

  2) งบประมาณ  1,840,000.00 บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสีห่มื่นบาทถวน) 

  3) สัญญาจางเลขที่   24/2562  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 วันเริ่มสัญญา 29 กรกฎาคม 

2562  วันสิน้สุดสัญญาจาง  26  กรกฎาคม  2562 (120 วัน) 

  4) วันสงมอบ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  5) วันตรวจรับ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  6) เวลาตรวจรับ 13.00 น. เปนตนไป 

  7) สถานที่ตรวจรับ บานหนองบัวแดง หมูที่ 5, 9 ตําบลโพนโก อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนใหทานไดเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับการจาง ตามเอกสารที่เรียนมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสินฯ 

โทรศัพท/โทรสาร  0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 



 

ที่  สร 74402-พ/ว 0024/2562         ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

                      อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 32160 

  26   กรกฎาคม  2562 

เรื่อง    แตงตั้งผูควบคุมงานกอสราง  

เรียน     นายอุดร  ตระกูลสุข 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก เลขที่  75/2562  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  

พ.ศ.2562     จํานวน   1   ชุด  

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  มีความประสงคจะดําเนินการจางเหมาตามโครงการเสริม

ผิวทางแอสฟลทติกคอน กรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สร.ถ. 123 - 01  สายกลางบานหนองบัวแดง หมูที่ 5,9 

ตําบลโพนโก มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 5,260.00 ตารางเมตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

เปนเงินทั้งสิ้น 1,840,000.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นบาทถวน) สัญญาจางเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 

28 เดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2562  ดังรายการตอไปนี ้

  1) คูสัญญาจาง  บริษัท  สุรินทรเทพศิลา  จํากัด 

  2) งบประมาณ  1,840,000.00 บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสีห่มื่นบาทถวน) 

  3) สัญญาจางเลขที่   24/2562  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 วันเริ่มสัญญา 29 กรกฎาคม 

2562  วันสิน้สุดสัญญาจาง  26  กรกฎาคม  2562 (120 วัน) 

  4) วันสงมอบ    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  5) วันตรวจรบั    26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  6) เวลาตรวจรับ 13.00 น. เปนตนไป 

  7) สถานที่ตรวจรับ บานหนองบัวแดง หมูที่ 5, 9 ตําบลโพนโก อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนใหทานไดเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับการจาง ตามเอกสารที่เรียนมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

สวนการคลัง 

งานพัสดุและทรัพยสินฯ 

โทรศัพท/โทรสาร  0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 


