
  
 
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
เรื่อง  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 
2563 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

 
                          (ลงชื่อ) 

           (นายสุพรรณ   ร่วมค า) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเภงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  
วันงี่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

31/2563 โ คร งก ารซ่ อมสร้ า งถนนลาดยา ง  Asphaltic 
Concrete(โดยวิธีPavementIn-Place Recycling) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๑๒๓-๐๒ สายรอบนอก 
หมู่ที่  ๖ บ้ านโนนเปือย ต าบลโพนโก ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

5,796,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อมรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง 

(5,680,000.00) 
ยอดเงินคงเหลือ 

116,000.00 บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
อมรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง

(48,500.00) 

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

32/2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ม.2 บ้าน  โพน
โก ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สาย
หน้าบ้านนายสาน  ภาชื่น) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วางท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร 
จ านวน 30 ท่อน พร้อมบ่พัก จ านวน 4 บ่อ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 

315,700.00 เฉพาะเจาะจง โชคอ าไพ 
 (311,000.00) 
ยอดเงินคงเหลือ 
4,700.00 บาง 

 
 
 

โชคอ าไพ 
(311,000.00) 

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 ปประเภงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  
วันงี่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

33/2563 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 24 
เมตร ยาว 45 เมตร  องค์การบริหารส่วนต าบล 
โพนโก  หมู่ที่  1  บ้านโพนดวน  ต าบลโพนโก 
อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

505,900.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ศิริสมพงษ์สุรินทร์ก่อสร้าง 

(409,000.00) 
ยอดเงินคงเหลือ 

96,900.00 บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ศิริสมพงษ์สุรินทร์ก่อสร้าง 

(409,000.00) 

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

34/2563 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 24 
เมตร ยาว 45 เมตร  องค์การบริหารส่วนต าบล 
โพนโก  หมู่ที่  6  บ้านโนนเปือย  ต าบลโพนโก 
อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

505,900.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ศิริสมพงษ์สุรินทร์ก่อสร้าง 

(409,000.00) 
ยอดเงินคงเหลือ 

96,900.00 บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ศิริสมพงษ์สุรินทร์ก่อสร้าง 

(409,000.00) 

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 ปประเภงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  
วันงี่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

35/2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ม.1 บ้าน  
โพนดวน ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
(สายทิศเหนือถนนลงหนองใหญ่) ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 82.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก
ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 หน้า 62 ข้อ 95) 

298,500.00 เฉพาะเจาะจง โชคอ าไพ 
(295,000.00) 
ยอดเงินคงเหลือ 
1,500.00 บาง 

โชคอ าไพ 
(295,000.00) 

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 
 
 
 
 


