ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโพนโก
เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ประจาปีงบประมาณ 2564
-----------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทารายงานสรุปผลการพิจารณาเป็นราย
เดือนทุก ๆ เดือนและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เพื่อให้เป็นมาตรการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
องค์การบริห ารส่ วนตาบลโพนโก จึงประกาศจัดซื้อ จัด จ้าง (งานก่อสร้าง) ในรอบเดือน มีน าคม
2564 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

สุพรรณ ร่วมคา
(นายสุพรรณ ร่วมคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนโก

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนโก อาเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจาเดือน มีนาคม 2564
วันงี่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งี่
งบประมาณ
ราคางี่เสนอ
และราคา
ราคากลาง
15/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง 1,954,000.00 e-bidding
หจก.1322 คอนสตรัคชั่น หจก.1322 คอนสตรัคชั่น
สนามกีฬา – บ้านหนองแสง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6
15/2564
(1,095,000.00)
(1,095,000.00)
ตาบลโพนโก กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมี
ล ง วั น ที่ 8
เงินคงเหลือ
พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3,000 ตารางเมตร องค์ ก าร
มีน าคม 2564
859,000.00
บริหารส่วนตาบลโพนโก อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
– 6 กรกฎาคม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564
16/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 1,994,000.00 e-bidding
หจก.1322 คอนสตรัคชั่น หจก.1322 คอนสตรัคชั่น
โนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 – บ้ านหนองแสง ตาบลโพนโก
16/2564 ล ง
(1,149,750.00)
(1,149,750.00)
กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร
วันที่ 8 มีนาคม
เงินคงเหลือ
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร องค์การ
2564 – 6
844,250.00
บริหารส่วนตาบลโพนโก อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
กรกฎ าคม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564
(ลงชื่อ)

ประทีป มะลิงาม ผู้รายงาน
(นายประทีป มะลิงาม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

สุพรรณ ร่วมคา ผู้อนุมัติ
(นายสุพรรณ ร่วมคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนโก

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป
เป็ น ผู้ เ สนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ ง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกกาหนด
เป็ น ผู้ เ สนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ ง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกกาหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนโก อาเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจาเดือน มีนาคม 2564
วันงี่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งี่
งบประมาณ
ราคางี่เสนอ
และราคา
ราคากลาง
17/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ ก สายบ้าน 833,000.00 e-bidding
หจก.ลิมวรา
หจก.ลิมวรา
นางปี บุญเติม ไปรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโนน
17/2564 ล ง
(479,888.00)
(479,888.00)
โพธิ์ ตาบลโพนโก กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร
วั น ที่ 2 5
เงินคงเหลือ
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพื้ น ที่ไม่น้ อยกว่า 1,280
มีน าคม 2564
354,112.00
ตารางเมตร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพนโก
-23 กรกฎาคม
อาเภอสนม จั งหวัดสุ ริ น ทร์ ด้ว ยวิธีป ระกวดราคา
2564
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 5 บ้านหนอง 374,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เจริญพันธ์สนม
หจก.เจริญพันธ์สนม
บั ว แดง ตาบลโพนโก อ าเภอสนม จั งหวัด สุ ริน ทร์
18/2564
(373,000.00)
(373,000.00)
(สายกลางหมู่บ้ าน) ขนาดกว้ าง 0.40 เมตร ยาว
ล ง วั น ที่ 3 เงินคงเหลือ 1,000.00
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียงรายละเอียด
มีนาคม 2564ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพนโกกาหนด (ตาม
2 พ ฤ ษ ภ าค ม
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 5 ปี พ.ศ.2561 -2565
2564
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11
ลาดับที่ 4) เป็นเงิน 374,000.00 บาท
(ลงชื่อ)

ประทีป มะลิงาม ผู้รายงาน
(นายประทีป มะลิงาม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

สุพรรณ ร่วมคา ผู้อนุมัติ
(นายสุพรรณ ร่วมคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนโก

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป
เป็ น ผู้ เ สนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ ง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกกาหนด
เป็ น ผู้ เ สนอราคา
ต่ า สุ ด แ ล ะ มี
คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ ง
ตามเงื่อนไขที่อบต.
โพนโกกาหนด

