
  
 
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
เรื่อง  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
----------------------------------------------- 

  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 มกราคม 
2564 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2564 

 
                          (ลงชื่อ) 

           (นายสุพรรณ   ร่วมค า) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน มกราคม 2564  
วันงี่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

6/2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับแต่ง 
บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ โดยด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดังนี้  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,890.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 868.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ช่วงที่  3  ขนาดกว้าง 3 .50 เมตร ยาว 
1,540.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียด
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 

287,000.00 เฉพาะเจาะจง 
6/2564 
ลงวันที่ 15 
มกราคม 2564 
– กุมภาพันธ์ 
2564 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม 

(286,000.00) 
ยอดเงินคงเหลือ 
1,000.00 บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม

(286,000.00) 

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

7/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านโพนดวน หมู่ที่ 
1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (หน้า
บ้านนางสน  สุภาพ) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง ช่วง
ที่ 2 ขนาดกว้าง  0.25 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง ช่วงที่ 3 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
ตามลาดเอียง รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
พ.ศ.2561-2565  

320,000.00 เฉพาะเจาะจง 
7/2564 
ล ง วั น ที่  22 
มกราคม 2564 
– กุ ม ภ า พั น ธ์ 
2564  

ร้านบัญชาทรัพย์ก่อสร้าง
(319,000.00) 
ยอดเงินคงเหลือ 
1,000.00 บาง 

ร้านบัญชาทรัพย์ก่อสร้าง
(319,000.00) 

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

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน มกราคม 2564  
วันงี่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

8/2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านหนองบัวแดง 
หมู่ที่ 5 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
โดยด าเนินการเกรดปรับแต่งผิวจราจร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จ ร าจ ร ไม่ น้ อ ยกว่ า  3,360.00  ตาราง เม ต ร 
รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก
ก าหนด เป็นเงิน 12,000.00 บาท 

12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
8/2564 
ลงวันที่ 15 
มกราคม 2564 
– กุมภาพันธ์ 
2564 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม 
(12,000.00) 

ยอดเงินคงเหลือ -  บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม
(12,000.00) 

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

9/2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโพนโก หมู่ที่ 
11 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ 
1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,553.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,935.50 ตารางเมตร จุด
ที่  2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1 ,450.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5 ,075.00 ตาราง
เมตร จุ ดที่  3  ขนาดกว้าง 3 .50  เมตร ยาว 
920.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,220.00 
ตารางเมตร จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1 ,3 4 0 .0 0  เม ต ร  ห รื อ มี พ้ื น ที่ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
4,690.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด  

81,500.00 เฉพาะเจาะจง 
9/2564 
ล ง วั น ที่  22 
มกราคม 2564 
– กุ ม ภ า พั น ธ์ 
2564  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม
(81,500.00) 

ยอดเงินคงเหลือ - บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม
(81,500.00) 

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

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน มกราคม 2564  
วันงี่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

10/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 บ้านโนน
เปือย ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังวัดสุรินทร์ (สาย
หน้า รพ.สต.โนนเปือย) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง รายละเอียด
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
หน้าที่  12 ล าดับที่ 8  เป็นเงิน 108 ,000.00 
บาท 

108,000.00 เฉพาะเจาะจง 
10/2564 
ลงวันที่ 27 
มกราคม 2564 
– 24กุมภาพันธ์ 
2564 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส.กะการเงินล้าน 
(107,000.00) 
ยอดเงินคงเหลือ 

1,000.00  บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส กะการเงินล้าน 
(107,000.00) 

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

 
 
(ลงชื่อ)     ประทีป  มะลิงาม      ผู้รายงาน    (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัต ิ

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


