
  
 
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
เรื่อง  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 เมษายน 
2563 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน   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 เมษายน 2563  
วันงี่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

22/2563 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย 
ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้าน
นานายค าภัย  ลาล้ า – ถนนสายหนองเหล็ก) 

51,200.00 เฉพาะเจาะจง ตุลาภรณ์การโยธา 
(48,500.00) 

เงินคงเหลือ 2,700.00 

ตุลาภรณ์การโยธา 
(48,500.00) 

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

23/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
เปือย หมู่ที่ 6 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายข้างสนามกีฬา) 

240,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ป. กมลเดช 

(235,000.00) 
เงินคงเหลือ 5,500.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ป. กมลเดช 

(235,000.00) 

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

 
 
(ลงชื่อ)    ผู้รายงาน    (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัต ิ

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



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปประเทงงานก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเทอสนม จังหวัดสุรินงร์ (ประจ าเดือน เมษายน 2563  
วันงี่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

24/2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ม.6 บ้านโนน
เปือย ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สาย
ทิศเหนือถนนลงหนองใหญ่) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก
ก าหนด  

371,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส. กะการเงินล้าน 
(366,000.00) 

เงินคงเหลือ 5,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส. กะการเงินล้าน 
(366,000.00) 

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

25/2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน 
ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ข้างที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก)  ขุดลอกคลอง
พร้อมสะพาน จ านวน 2  จุด ลาดคอนกรีต 2 ฝั่ง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก
ก าหนด  

478,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม 

(473,000.00) 
เงินคงเหลือ 5,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญพันธ์สนม 

(473,000.00) 

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 เมษายน 2563  
วันงี่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

26/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สัญญา
จ้างเลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 
– 23 พฤษภาคม 2563 

90,000.00 เฉพาะเจาะจง โชคอ าไพ 
(90,000.00) 

เงินคงเหลือ – บาง 

โชคอ าไพ 
(90,000.00) 

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

27/2563 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
คู ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สัญญา
จ้างเลขที่ 27/2563 ลงวันที่  29 เมษายน 2563 
– 28 พฤษภาคม 2563 

56,000.00 เฉพาะเจาะจง โชคอ าไพ 
(56,000.00) 

เงินคงเหลือ – บาง 

โชคอ าไพ 
(56,000.00) 

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 เมษายน 2563  
วันงี่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

28/2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ม.9 บ้านหนอง
บัวแดง ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
(สายหน้าบ้านนายประทุม  ลงห้วยโศกศรีเทศ) 
สัญญาจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2563 – 26 มิถุนายน 2563 

268,500.00 เฉพาะเจาะจง ป. เจริญบ้านสวน 
(266,000.00) 

เงินคงเหลือ 2,500.00 

ป. เจริญบ้านสวน 
(266,000.00) 

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

29/2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
โพธิ์ หมู่ที่ 12 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายโนนโพธิ์ – หนองแสง) สัญญาจ้างเลขที่ 
29/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 – 27 
มิถุนายน 2563  

386,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส. กะการเงินล้าน 
(377,000.00) 

เงินคงเหลือ 9,400.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส. กะการเงินล้าน 
(377,000.00) 

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 เมษายน 2563  
วันงี่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งี ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ 
ราคางี่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลงี่ได้เลือก
โดยสังเขป 

30/2563 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี
เสริมผิว Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเป้า
น้อย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน ๑ สาย 

2,169,000.00 e-bidding ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จ า กั ด 
อมรวัฒน์ สุรินทร์ก่อสร้าง 
1,828,700.00) 
เ งิ น ค ง เ ห ลื อ 
340,300.00 บาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
อมรวัฒน์ สุรินทร์ก่อสร้าง 

1,828,700.00) 

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 
 


