
  
 
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
เรื่อง  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
----------------------------------------------- 

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท ารายงานสรุปผลการพิจารณาเป็นราย
เดือนทุก ๆ เดือนและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เพ่ือให้เป็นมาตรการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  จึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง) ในรอบเดือน สิงหาคม 
2563 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

 
                          (ลงชื่อ) 

           (นายสุพรรณ   ร่วมค า) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน สิงหาคม 2563  
วันงี่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

48/2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 บ้านโนน
เปือย ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สาย
บ้านนายจอมพล  แก้วขวัญ) ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 113 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง พร้อม
ท่อ คสล.ø 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 
10 ท่อน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกก าหนด 

422,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นิวพงษ์เกษม 

(420,000.00) 
เงินคงเหลือ 2,000.00  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นิวพงษ์เกษม 

(420,000.00) 

เป็นผู้ เสนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกก าหนด 

49/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านโพนดวน ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนายประหยัด สุขชิด) ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิ วจราจรไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก
ก าหนด 

81,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ป กมลเดช 

(81,000.00) 
เงินคงเหลือ – บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ป กมลเดช 

(81,000.00) 

เป็นผู้ เสนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกก าหนด 

 
 
(ลงชื่อ)    ผู้รายงาน    (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัต ิ

    (นายประทีป   มะลิงาม)       (นายสุพรรณ  ร่วมค า) 
            นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน สิงหาคม 2563  
วันงี่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

50/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านเป้า ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
(ซอยนายอัศวิน  เชื้อมั่น) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 

250,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ป กมลเดช 

(249,000.00) 
เงินคงเหลือ 1,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ป กมลเดช 

(249,000.00) 

เป็นผู้ เสนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกก าหนด 

51/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านหนองบัวแดง ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนางตู้  แสนละเอียด) ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 78 ตร.ม. รายละเอียด
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด  

45,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ป กมลเดช 

(45,000.00) 
เงินคงเหลือ 900.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ป กมลเดช 

(45,000.00) 

เป็นผู้ เสนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกก าหนด 

 
 
(ลงชื่อ)    ผู้รายงาน    (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัต ิ

    (นายประทีป   มะลิงาม)       (นายสุพรรณ  ร่วมค า) 
            นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน สิงหาคม 2563  
วันงี่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

52/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านหนองบัวแดง ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายโรงสีชุมชน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 192 ตร.ม. รายละเอียดตามที่อบต.โพนโก
ก าหนด เปลี่ยนแปลงแผนหน้าที่ 21 ข้อ 5 

114,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
สหมงคลก่อสร้าง 
(113,000.00) 

เงินคงเหลือ 1,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
สหมงคลก่อสร้าง 
(113,000.00) 

เป็นผู้ เสนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกก าหนด 

53/2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้าน   โพน
โก ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สาย
บ้านนางภาวิณี  บุญสุข) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง รายละเอียด
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 
เปลี่ยนแปลงแผนหน้าที่ 11 ข้อ 2 

362,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม 

(361,000.00) 
เงินคงเหลือ 1,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม 

(361,000.00) 

เป็นผู้ เสนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกก าหนด 

 
 
(ลงชื่อ)    ผู้รายงาน    (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัต ิ

    (นายประทีป   มะลิงาม)       (นายสุพรรณ  ร่วมค า) 
            นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน สิงหาคม 2563  
วันงี่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

54/2563 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บ้านโนนเปือย 
หมู่ที่ 7 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
(ห้วยไผ่) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตาราง
เมตร ช่วงที่  2 ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ,430.00 
ต า ร า ง เ ม ต ร  ห รื อ พ้ื นที่ ร ว ม กั น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
3,230.00 ตารางเมตร 

98,000.00 เฉพาะเจาะจง ตุลาภรณ์การโยธา 
(97,500.00) 

เงินคงเหลือ 500.00 

ตุลาภรณ์การโยธา 
(97,500.00) 

เป็นผู้ เสนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกก าหนด 

55/2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 11 บ้านโพน
โก ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สาย
กลางหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง รายละเอียดตามที่
องค์การบริหารส่ วนต าบล   โพนโกก าหนด 
เปลี่ยนแปลงแผนหน้าที่ 12   ข้อ 10 

362,000.00 เฉพาะเจาะจง บัญชาทรัพย์ก่อสร้าง 
(361,000.00) 

เงินคงเหลือ 1,000.00 

บัญชาทรัพย์ก่อสร้าง 
(361,000.00) 

เป็นผู้ เสนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกก าหนด 

 
 
(ลงชื่อ)    ผู้รายงาน    (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัต ิ

    (นายประทีป   มะลิงาม)       (นายสุพรรณ  ร่วมค า) 
            นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 


