
                                 
 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
เรื่อง  ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ – จัดจางประจําเดือน เมษายน   2565 

********************************************************************************************************** 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับการพิจารณา    
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐทําผลการพิจารณาเปนรายเดือนทุก ๆ  เดือน 
(ตามแบบ  สขร.๑)  เพื่อเปนดัชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น 
 

  ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  ไดดําเนินการ
ตามแบบ  สขร.๑ เพื่อใหประชาชนไดตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลลุ
โบะบือซา ประจําเดือนเมษายน  2565  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบทายประกาศฉบับนี ้

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือนพฤษภาคม      พ.ศ.  2565 

 

 
                                                                                                       
                                                (นายจิรเดช   ซามาเละ) 
                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานพัสดุ   กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  

ที ่ นธ 78102/2565 วันที ่ 2   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ. 2565 

เรื่อง แจงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนเมษายน   2565 
***************************************************************************************************
   

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา    

                    ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3808  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2551 เรื่องการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางรายเดือน ตามแบบสขร.และประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการลงวันที่ 16 เมษายน  2558 เรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการผลพิจารณา
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐที่จะตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9(8)  แหง พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ 2540 นั้น 

    ตามที่อางถึง 1 และ 2 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจงใหทราบวาคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ ไดมีประกาศใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9(2)  แหง พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการพ. ศ. 2540 โดยใหหนวยงานของรัฐ จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง ของหนวยงานของรัฐ
เปนรายเดือนทุกๆเดือนและใหรายละเอียดเก่ียวกับงานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผู
เขาเสนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูที่ไดรับคัดเลือก และราคารวม ทั้งเหตุผลที่คัดเลือกผูเสนอราคารายนั้น โดยสรุป
เพื่อเปนดัชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน และใหจัดทําตามแบบสขร. 1 นั้น 

   กองคลัง งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาไดจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ตาม
แบบ สขร.เสร็จเรียบรอย แลวซึ่งรายละเอียดตามที่แนบเพื่อใชประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลพิจารณา
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการตอไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะไดนําสงขอมูลดังกลาวใหประกาศเผยแพรลงในเว็บไซตของ
อบต. ตอไป    

                                                          ลงชื่อ                                        เจาหนาที ่  
                      (นางสาววันไซนัฟ  แวสาและ)  
      วันที ่ 2 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2565 
ความเห็นหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 -เพื่อนําเสนอพิจารณา 
 
ลงชื่อ                              หัวหนาเจาหนาที่  
        (นางสาวกุสุมา   สุวรรณพงษ)  
วันที ่ 2  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2565 
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ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

(นางสาวพาตีเมาะ   ซะรีแลแม) 
 รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา      
 วันที ่ 2  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2565 
 
 

 
      คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

     - ทราบและดําเนินการตามระเบียบตอไป 
 
 
                               (นายจิรเดช   ซามาเละ) 
                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
                                                        วันที ่ 2  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2565 
 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65047124676

จ้างป้ายไวนิลต้อนรับเดือนรอมฎอนและสลามัติฮารีรายาอีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ.1443 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,510.00 บาท

14,510.00 บาท

0963554000657 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โอเค ปริ้นท์ 14,510.00ป้ายไวนิลต้อนรับเดือนรอมฎอนและสลามัติฮารีรายาอีดิ้ลฟิตรี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0963554000657 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โอเค ปริ้นท์ 650414097413
CNTR-

00144/65
08/04/2565 14,510.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65047081987

ซื้อโต๊ะทำงานขนาด ๓.๕ ฟุต และเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

1969900078675 นายปฏิพันธ์ สุวรรณ์ลี/ร้าน ป.ปลาพาณิชย์ 5,400.00จัดซื้อเก้าอี้และโต๊ะทำงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1969900078675
นายปฏิพันธ์ สุวรรณ์ลี/ร้าน ป.ปลา

พาณิชย์
650414072325

CNTR-

00141/65
07/04/2565 5,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65047241134

จ้างปรับพื้นที่ทิ้งขยะ และปรับเกลี่ยกองขยะ หมู่ที่  ๔  บ้านลุโบะดาโต๊ะ ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,400.00 บาท

38,400.00 บาท

1960400040387 นายมูฮำมัดนอ   สะดีเยาะ 38,400.00ปรับพื้นที่ทิ้งขยะ และปรับเกลี่ยกองขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1960400040387 นายมูฮำมัดนอ   สะดีเยาะ 650414194600
CNTR-

00150/65
20/04/2565 38,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65047112849

ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ลูกอินทผาลัมให้แก่มัสยิดและสุเหร่าในตำบลลุโบะบือซา จำนวน ๓๓๖ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

369,600.00 บาท

369,600.00 บาท

3960400208527 ซีแอนด์ดี การค้า 369,600.00จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มัสยิด จำนวน 6 แห่งและสุเหร่า จำนวน 8 แห่ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3960400208527 ซีแอนด์ดี การค้า 650414088563
CNTR-

00142/65
08/04/2565 369,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65047288316

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ประจำรถฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,015.00 บาท

5,015.00 บาท

1969900155033 ปัตตานี เมดิคอล 5,015.00วัสดุเพื่อใช้ในตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ประจำรถฉุกเฉิน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1969900155033 ปัตตานี เมดิคอล 650414233420
CNTR-

00151/65
21/04/2565 5,015.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


	เรื่อง  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน เมษายน   2565
	ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือนพฤษภาคม      พ.ศ.  2565

