
  
 
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
เรื่อง  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 
2564 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2564 

 
                          (ลงชื่อ)     สุพรรณ   ร่วมค า 

           (นายสุพรรณ   ร่วมค า) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

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

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

15/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง
สนามกีฬา – บ้านหนองแสง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6 
ต าบลโพนโก กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1,954,000.00 e-bidding 
15/2564 
ล ง วั น ที่  8 
มีนาคม 2564 
– 6 กรกฎาคม 
2564 

หจก.1322 คอนสตรัคชั่น 
(1,095,000.00) 

เงินคงเหลือ 
859,000.00 

หจก.1322 คอนสตรัคชั่น 
(1,095,000.00) 

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

16/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 – บ้านหนองแสง ต าบลโพนโก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1,994,000.00 e-bidding 
16/2564 ล ง
วันที่ 8 มีนาคม 
2 5 6 4  – 6 
ก ร ก ฎ า ค ม 
2564 

หจก.1322 คอนสตรัคชั่น
(1,149,750.00) 

เงินคงเหลือ 
844,250.00 

หจก.1322 คอนสตรัคชั่น
(1,149,750.00) 

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

 
 
(ลงชื่อ)     ประทีป   มะลิงาม    ผู้รายงาน              (ลงชื่อ)     สุพรรณ  ร่วมค า     ผู้อนมุัต ิ

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



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

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

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

17/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายบ้าน
นางปี บุญเติม ไปรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโนน
โพธิ์ ต าบลโพนโก กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ,280 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

833,000.00 e-bidding 
17/2564 ล ง
วั น ที่  2 5 
มีนาคม 2564 
-23 กรกฎาคม 
2564 

หจก.ลิมวรา 
(479,888.00) 

เงินคงเหลือ 
354,112.00 

หจก.ลิมวรา 
(479,888.00) 

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

18/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
บัวแดง ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
(สายกลางหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 0.40  เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียงรายละเอียด
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้ องถิ่น  5  ปี  พ .ศ .2561 -2565 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 
ล าดับที่  4)  เป็นเงิน 374,000.00 บาท   

374,000.00 เฉพาะเจาะจง 
18/2564 
ล ง วั น ที่ 3 
มีนาคม 2564- 
2  พฤษ ภ าค ม
2564 

หจก.เจริญพันธ์สนม
(373,000.00) 

เงินคงเหลือ 1,000.00 

หจก.เจริญพันธ์สนม
(373,000.00) 

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

 
 
(ลงชื่อ)    ประทีป   มะลิงาม     ผู้รายงาน              (ลงชื่อ)    สุพรรณ  ร่วมค า     ผู้อนุมัต ิ

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


