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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
เรื่อง รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒564 

(ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4) 
********************************************************************* 

   ดวย องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ Evidence - Based Integrity and 
Tansparency Assessmant ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังนั้น เพื่อความ
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง และเปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตังกลาว องคการบริหารสวน
ตําบลลุโบะบือซา จึงประกาศรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 (ประจําเดือนตุลาคม ๒๕63 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4) รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 
    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
                                                    (นางสาวพาตีเมาะ  ซะรีแลแม) 
                                                  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต. 
                                            ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
 
 
 
 



ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

1 จางเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่ทิ้งขยะและปรับเกลี่ยกองขยะ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม อาแด นายอับดุลรอแม อาแด ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

2 จัดซื้อกระติกน้ํารอนเพื่อใชในสถานที่กักกัน 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.ปลาพาณิชย ราน ป.ปลาพาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

3 โครงการจัดซื้อแทนบรรยาย (โฟเดียม) ทรงไมเฉียง ชั้นวางไมขอบสเตนเลส จํานวน 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.อารต มีเดีย แอนด เซอรวิสหสม.อารต มีเดีย แอนด เซอรวิสผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

4 จัดซื้อทอระบายน้ํา ขนาด 60*100 คสล 3 ชั้น 23,520.00 เฉพาะเจาะจง รานเจตาซีเมนต รานเจตาซีเมนต ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

5 โครงการบรรเทาสาธารณภัย 1,320.00 เฉพาะเจาะจง นายมะซากี อาแว นายมะซากี อาแว ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

6 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ กองคลัง 10,255.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 9 รายการ สํานักปลัด 13,168.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ กองชาง 12,609.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

9 จัดซื้อคาซอมเครื่องปริ้นจํานวน 1 เครื่อง กองการศึกษา 3,836.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงานในสํานักปลัด จํานวน 3 รายการ 6,365.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

11 จัดวื้อวัสดุสํานักงานในกองการศึกษา จํานวน 14 รายการ 15,721.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในกองคลัง จํานวน 14 รายการ 15,465.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

13 คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวจํานวน ๑๖ รายการ 13,358.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

14 โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 364,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีแอนดดี การคา ซีแอนดดี การคา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อซอมแซมไฟฟาสาธารณะในตําบลลุโบะบือซา 26,191.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติสินการไฟฟา หจก. กิตติสินการไฟฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

16 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชในการซอมแซมไฟฟาในอาคารสํานักงาน 5,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติสินการไฟฟา หจก. กิตติสินการไฟฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

17 คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 6,400.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

18 าจัดซื้อพัดลมสไลด 18 นิ้วและกลองพลาสติก 100 ลิตร จํานวน 2 รายการ3,120.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

19 น้ํามันเครื่องรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5568 นราธิวาส 8,049.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร จํากัดบริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร จํากัดผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

20 คาเปลี่ยนหัวเผารถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3589 นราธิวาส 8,680.00 เฉพาะเจาะจง รานวสันตยานยนต รานวสันตยานยนต ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

21 ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร Kyocera ECOSYS M4125 idn 8,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนรากอปป แอนด เซอรวิส รานนรากอปป แอนด เซอรวิสผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

22 จัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง จํานวน 100 ตัว 33,000.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

สุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

(ประจําเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา



ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

23 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดั๊บเบิ้ลคลิกคอมพิวเตอร รานดั๊บเบิ้ลคลิกคอมพิวเตอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

24 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 52,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

25 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดั๊บเบิ้ลคลิกคอมพิวเตอร รานดั๊บเบิ้ลคลิกคอมพิวเตอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

26 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ของกองการศึกษา จํานวน 1 ตัว 2,150.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

27 คาพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว กองชาง จํานวน 1 ตัว 2,150.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

28 คาพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว สํานักปลัด 2,350.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

29 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในกองชาง 8,252.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

30 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๗ รายการ 10,150.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

31 คาซอมเครื่องปริ้นเตอร จํานวน ๓ เครื่อง กองคลัง 6,617.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

32 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ กองศึกษา 4,925.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

33 คาจัดซื้อพัดลมตั้งโตะและตูโลง 3 ชอง กองคลีง 4,650.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

34 คาจัดซื้อพัดลมติดขางฝา ขนาด ๑๘ นิ้ว จํานวน ๗ ตัว สํานักปลัด 16,450.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

35 คาจัดจางวอมรถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน 80-6119 นราธิวาส 1,950.00 เฉพาะเจาะจง รานอูออดเทคนิคยนต รานอูออดเทคนิคยนต ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

36 เพื่อจายคาเปลี่ยนยางและตั้งศูนยถวงลอรถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน 7,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ว.ี คาร เซอรวิส หจก. เอส.ว.ี คาร เซอรวิส ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

37 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยดอแมอุทิศ 220,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จอเบาะ คอนสตรัคชั่น หจก. จอเบาะ คอนสตรัคชั่น ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

38 ดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตตําบลลุโบะบือซา27,266.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติสินการไฟฟา หจก. กิตติสินการไฟฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

39 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในกองคลัง จํานวน 12 รายการ 11,105.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

40 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในสํานักปลัด จํานวน 8 รายการ 14,616.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

41 คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๒ รายการ 11,758.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

42 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด จํานวน ๑๖ รายการ 12,832.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

43 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของ กองชาง จํานวน ๔ รายการ 9,045.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

44 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการดําเนินงานในกองชาง 8,612.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

45 คาจัดซื้อตูโลงเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตัว กองคลัง 3,200.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

46 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยกูโบรบานกาแร รหัสทางหลวงทองถ่ิน นธ172,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จอเบาะ คอนสตรัคชั่น หจก. จอเบาะ คอนสตรัคชั่น ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง



ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

47 คาจางเหมาถางปา-ตัดกิ่งไม ณ หมูที่ 1-6 ตําบลลุโบะบือซา 37,236.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม อาแด นายอับดุลรอแม อาแด ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

48 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการดําเนินงานในกองคลัง 8,290.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาโรงเรียนกีรออาตี 671,000.00 คัดเลือก หจก. บาเจาะ คอนสตรัคชั่น หจก. บาเจาะ คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคาคาต่ําสุด

50 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุโบรฮูแตจีจิง 460,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บาเจาะ คอนสตรัคชั่น หจก. บาเจาะ คอนสตรัคชั่น ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

51 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาโรงเรียนกีรออาตี 671,000.00 คัดเลือก หจก. รุสลันโยธา หจก. รุสลันโยธา เปนผูเสนอราคาคาต่ําสุด

52 คาซอมเครื่องพิมพและเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ จํานวน 2 เครื่อง 9,286.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

53 คาจัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 2 เครื่อง 4,268.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

54 คาจัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 6,551.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

55 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการดําเนินงานในกองคลัง 8,290.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

56 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตตําบลลุโบะบือซา 20,142.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติสินการไฟฟา หจก. กิตติสินการไฟฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

57 โครงการปรับปรุงซอมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน นธ1,257,000.00 คัดเลือก หจก. รุสลันโยธา หจก. รุสลันโยธา เปนผูเสนอราคาคาต่ําสุด

58 ดซื้อถุงเครื่องบริโภคสําหรับเดือนรอมฎอนตามสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 196,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอาร เอ็ม รุสมัน ช็อป รานอาร เอ็ม รุสมัน ช็อป ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

59 โครงการปรับปรุงหองประชุมลุโบะราษฎร 402,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมะรอเซะ มะมิง นายมะรอเซะ มะมิง ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

60 ปลี่ยนนํ้ามันเครื่องรถยนตสวยกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5567 นราธิวาส2,351.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร จํากัดบริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร จํากัดผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

61 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธยินดีตอนรับสูเดือนรอมฎอน ฮิจเราะหศักราช 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมะรอวี หายีสามะ นายมะรอวี หายีสามะ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

62 จางเหมากอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกกะดุง 50,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. รุสลันโยธา หจก. รุสลันโยธา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

63 คาปายไวนิลตาม โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทางชุมชนบานกาแร7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอิคลาส ปริ้นติ้ง รานอิคลาส ปริ้นติ้ง ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

64 คาจัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 กลอง 8,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนรากอปป แอนด เซอรวิส รานนรากอปป แอนด เซอรวิสผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

65 จัดซื้อไอศครีมตามโครงการสงเสริมและกระตุนการศึกษา 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาซอรี แยนา นายมาซอรี แยนา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

66 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานไวนิลปริ้นติ้ง รานไวนิลปริ้นติ้ง ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

67 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานไวนิล ปริ้นติ้ง รานไวนิล ปริ้นติ้ง ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

68 จางเหมาเวทีและเตนทตามโครงการสงเสริมและกระตุนการศึกษา ประจําป 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสรัน หะยีอารง นายอิสรัน หะยีอารง ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

69 จางเหมาปายไวนิลตามโครงการสงเสริมและกระตุนการศึกษา ประจําป 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบารอกัต รานบารอกัต ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

70 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโตะแวมามะ 67,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอานัส การคา รานอานัส การคา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง



ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

71 คาเปลี่ยนสายพานแอรรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5570 1,150.00 เฉพาะเจาะจง นายยศวรรธน หมอสุข นายยศวรรธน หมอสุข ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

72 คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จํานวน ๑๐ ตัว 28,000.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

73 าจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน ๑ อัน 24,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอาบูเทรดดิ้ง รานอาบูเทรดดิ้ง ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

74 คาจัดซื้อแบริเออร เสาจราจรลมลุก และแผงกั้นจราจรพรอมไฟไซเรน จํานวน 77,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกษร พลาสติก อุตสาหกรรม จํากัดบริษัท เกษร พลาสติก อุตสาหกรรม จํากัดผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

75 คาจัดซื้อกลองถายรูป 32,000.00 เฉพาะเจาะจง รานฟลมคัลเลอรแล็บ รานฟลมคัลเลอรแล็บ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

76 คาจัดซื้อวัสดุตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ชุดที่ 13,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีฟา รานโชคอารีฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

77 คาจัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 9 รายการ 2,625.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีฟา รานโชคอารีฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

78 จัดซื้อวัสดุตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพ 9,585.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีฟา รานโชคอารีฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

79 จัดซื้อวัสดุโครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,600.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีฟา รานโชคอารีฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

80 ปายโครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 720 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

81 ปายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพ 750 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

82 โครงการปรับปรุงซอมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน นธ1,571,000.00 คัดเลือก หจก. รุสลันโยธา หจก. รุสลันโยธา เปนผูเสนอราคาคาต่ําสุด

83 โครงการปรับปรุงซอมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน นธ1,158,000.00 คัดเลือก หจก. รุสลันโยธา หจก. รุสลันโยธา เปนผูเสนอราคาคาต่ําสุด

84 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ 7,542.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

85 คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุมประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 2,075.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟุฎลา นิรอนิ นางสาวฟุฎลา นิรอนิ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

86 จายคาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 11 รายการ 9,053.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

87 คาซอมแซมถนนหลังโรงเรียนบานกําปงปแซ 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม อาแด นายอับดุลรอแม อาแด ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

88 วัสดุโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ําศพ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีฟา รานโชคอารีฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

89 ปายโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ําศพ 900 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

90 ดซื้ออาหารวางพรอมเครื่องดื่มในเพื่อใชจัดเลี้ยงในการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ จํานวน 1,975.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟุฎลา นิรอนิ นางสาวฟุฎลา นิรอนิ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

91 จัดซื้อลอกเกอร 3 ชั้นโลง จํานวน 3 ตัว สํานักปลัด 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

92 คาจัดซื้อลอกเกอร 3 ชั้นโลง จํานวน 6 ตัว กองการศึกษา 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

93 คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆจํานวน 5 รายการ 5,574.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

94 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการดําเนินงานตางๆในกองชาง จํานวน 6,030.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง



ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

95 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 14,230.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

96 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 15 รายการ9,687.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

97 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการดําเนินงานตางๆในสํานักงานจํานวน 10,400.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

98 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของสํานักปลัด จํานวน 8 รายการ 11,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

99 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรกองการศึกษาจํานวน 6 รายการ 10,629.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

100 เพื่อจายคาจัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 2 รายการ 2,385.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

101 จัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 2 เครื่อง 4,817.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

102 ดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,700.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

103 คาวัสดุสรางบานเพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดใหแกผูประสบภัยพิบัติ 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมะซากี อาแว นายมะซากี อาแว ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

104 คาจัดซื้อปุยเพื่อใสสนามหญาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ย.การเกษตร ราน ย.การเกษตร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

105 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายซอลฮา อูมา นายซอลฮา อูมา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

106 คาจัดซื้อลําโพงอนเกประสงค 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานนรากอปป แอนด เซอรวิส รานนรากอปป แอนด เซอรวิสผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

107 จัดซื้อถุงผารณรงคการลดขยะใหกับทํางานชุมชนตนแบบพรอมขอความสกรีน31,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ แจมสปอรต หางหุนสวนสามัญ แจมสปอรตผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

108 จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูระสบภัยพิบัติ 345,800.00 เฉพาะเจาะจง รานโนฮา อินเตอรไพรส รานโนฮา อินเตอรไพรส ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

109 คาปายประชาสัมพันธวิธีการปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 14,850.00 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

110 คากาแฟ ขนม และน้ําดื่ม ตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม พ3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีฟา รานโชคอารีฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

111 ปายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

112 คาอาหารวางและเครื่องดื่มตามโครงการจัดเลี้ยงในการประชุมเพื่อเฝาระวังและการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟุฎลา นิรอนิ นางสาวฟุฎลา นิรอนิ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

113 คาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 4796 นราธิวาส8,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ว.ี คาร เซอรวิส หจก. เอส.ว.ี คาร เซอรวิส ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

114 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มเพื่อใชในการประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 945 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟุฎลา นิรอนิ นางสาวฟุฎลา นิรอนิ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

115 คาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในเขตตําบลลุโบะบือซา392,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญสินสุวรรณโณ รานบุญสินสุวรรณโณ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

116 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชในการซอมและบํารุงรักษาและทดแทนของเดิมที่ชํารุดใน อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา10,195.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติสินการไฟฟา หจก. กิตติสินการไฟฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

117 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตตําบลลุโบะบือซา จํานวน 19,769.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติสินการไฟฟา หจก. กิตติสินการไฟฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

118 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชในการซอมและบํารุงรักษาและทดแทนของเดิมที่ชํารุดใน อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา10,195.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติสินการไฟฟา หจก. กิตติสินการไฟฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง



ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

119 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 100,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนรากอปป แอนด เซอรวิส รานนรากอปป แอนด เซอรวิสผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

120 คาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 1 ตัว กองคลัง 2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

121 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 9,800.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

122 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 434,976.50 เฉพาะเจาะจง หจก. โฮมออฟฟศเทรด หจก. โฮมออฟฟศเทรด ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

123 โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องเคลือบพื้นอาคารกีรออาตี 94,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนิดนยา ดอเลาะ นายนิดนยา ดอเลาะ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

124 คาจัดจางทําปายไวนิลรณรงคปองกันไขเลือดออก จํานวน 7 ผืน 6,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

125 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได6,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

126 คาจัดจางอัดแกสถังดับเพลิง จํานวน 2 รายการ 12,300.00 เฉพาะเจาะจง รานอาบูเทรดดิ้ง รานอาบูเทรดดิ้ง ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

127 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มในการประชุมประจําเดือนธันวาคม พ.ศ 2,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟุฎลา นิรอนิ นางสาวฟุฎลา นิรอนิ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

128 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มในการประชุมผูผิดนัดชําระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ในวันที่ 3,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟุฎลา นิรอนิ นางสาวฟุฎลา นิรอนิ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

129 คาจางขุดลอกทางระบายน้ํา หมูที่ 1 หมูที่ 3 หมูที่ 5 97,500.00 เฉพาะเจาะจง นายแวมามุ นิมอ นายแวมามุ นิมอ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

130 คาปรับเกลี่ยพื้นที่ที่ทิ้งขยะและปรับเกลี่ยกองขยะ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแวมามุ นิมอ นายแวมามุ นิมอ ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

131 คาจัดจางเปลี่ยนนํ้ามันเครื่องรถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน กง 11,059.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร จํากัดบริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร จํากัดผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

132 คาจัดจางเปลี่ยนนํ้ามันเครื่องรถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 3,017.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตตานีเจิญเทรดดิ้ง (1972บริษัท ปตตานีเจิญเทรดดิ้ง (1972ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

133 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-6119 นราธิวาส 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอนดบี ออโตไทร จํากัดบริษัท บีแอนดบี ออโตไทร จํากัดผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

134 คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน – เย็น จํานวน 1 เครื่อง 5,900.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

135 คาจัดซื้อกระติกน้ํารอนไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานป.ปลา พาณิชย รานป.ปลา พาณิชย ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

136 ายคาซอมเครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง กองคลัง 5,423.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

137 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในสํานักปลัด จํานวน 8 รายการ 11,752.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

138 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในกองการศึกษาจํานวน 4 รายการ 4,366.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

139 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในกองคลัง จํานวน 7 รายการ 6,806.00 เฉพาะเจาะจง ราน นราอิงค ราน นราอิงค ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

140 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง จํานวน 9 รายการ 12,430.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

141 คาวัสดุสํานักงานสํานักปลัด จํานวน 11 รายการ 14,416.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

142 คาวัสดุสํานักงานในกองการศึกษา จํานวน 7 รายการ 7,680.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพย เปเปอร รานรุงทรัพย เปเปอร ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง



ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

143 คาปรับปรุงซอมแซมฝาเพดานอาคารอเนกประสงคและอาคารหองละหมาด11,208.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสมะแอ นิแว นายอิสมะแอ นิแว ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

144 คาจัดซื้อถังแกสและถังเคมีตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทอง41,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอาบูเทรดดิ้ง รานอาบูเทรดดิ้ง ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

145 จัดซื้อวัสดุตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทอง11,750.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีฟา รานโชคอารีฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

146 คาปายโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น900 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

147 จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผูวาราชการนราธิวาสคนใหม 1,650.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีฟา รานโชคอารีฟา ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

148 คาจัดจางทําปายเพื่อรณรงคความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตําบลลุโบะบือซา3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง

149 คาปายประชาสัมพันธการลงทะเบียนผูสูงอายุ จํานวน 7 ผืน 5,040.00 เฉพาะเจาะจง รานเก็บตก รานเก็บตก ผูประกอบการอาชีพขายพัสดุโดยตรง



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
ที ่78102/2565                                      วนัที่   7 ตุลาคม 2564         
เรื่อง   เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรถ ขอเสนอแนะ ป พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
 

   ดวยงานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา มีภาระงานหลักในการบริหารงานพัสดุของ 
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา และขับเคลื่อนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจาง ป พ.ศ.2564 ทุกประเภทในการ 
จัดซื้อจัดจาง  
   ในการนี้ งานพัสดุ จึงไดสรุปขอมูลรายละเอียดท่ีใชในกรจัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 
   1. ความซบัซอนของระบบกรจัดซือ้จัดจางภาครัฐ (e-GP) ทางกรมบัญชีกลางปดปรับปรุงบอยครั้ง ทํา 
ใหการลงระบบลาชา และไมเปนปจจุบัน 
   2. ระยะเวลาในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางที่ตองกระทําเรงดวนกระชั้นชดิ และมีจํานวนมากอาจสงผล 
ใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได ควรเตรียมการจัดทํารายละเอียดพัสดุที่ตองการใหเปนไป 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหงานพัสดุมีเวลาสําหรับดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560 ตอไป 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        (นางสาววันไซนัฟ  แวสาและ) 
                                                                                  เจาหนาที่พัสดุ   

  

      
                               (นางสาวกุสุมา   สุวรรณพงษ) 
                                 หวัหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 
                                                                    (นางสาวพาตีเมาะ   ซะรีแลแม) 
                                                                   รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน 
                                                            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

 
 

                                                     (นางสาวพาตีเมาะ  ซะรีแลแม) 
                                                  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต. 
                                            ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
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