
                                    
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
เรื่อง  ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ – จัดจางประจําเดือนกรกฎาคม    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 ประจําเดือนกรกฎาคม   2565  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบทายประกาศฉบบันี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือนสิงหาคม       พ.ศ.  2565 

 

 
                                                                                                       
                                                (นายจิรเดช   ซามาเละ) 
                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานพัสดุ   กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  

ที ่ นธ 78102/2565 วันที ่ 1   เดือนสิงหาคม     พ.ศ. 2565 

เรื่อง แจงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนกรกฎาคม    2565 
***************************************************************************************************
   

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา    

                    ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3808  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 
2551 เรื่องการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางรายเดือน ตามแบบสขร.และประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการลงวันที่ 16 กรกฎาคม   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 ่ 1 เดือนสิงหาคม    พ.ศ.2565 
ความเห็นหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 -เพื่อนําเสนอพิจารณา 
 
ลงชื่อ                              หัวหนาเจาหนาที่  
        (นางสาวกุสุมา   สุวรรณพงษ)  
วันที ่ 1  เดือนสิงหาคม    พ.ศ.2565 
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ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

(นางสาวพาตีเมาะ   ซะรีแลแม) 
 รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา      
 วันที ่ 1  เดือนสิงหาคม    พ.ศ.2565 
 
 

 
      คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

     - ทราบและดําเนินการตามระเบียบตอไป 
 
 
                               (นายจิรเดช   ซามาเละ) 
                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
                                                        วันที ่ 1  เดือนสิงหาคม    พ.ศ.2565 
 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65077378767

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

165,000.00 บาท

165,000.00 บาท

0963557000551 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัล-อัคซอ อินเตอร์กรุ๊ป 165,000.00
เหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0963557000551
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัล-อัคซอ อินเต

อร์กรุ๊ป
650714313916

CNTR-

00210/65
22/07/2565 165,000.00 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

65077334272

ซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา  จำนวน  8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

1960400077159 ร้านอาร์ เอ็ม รุสมัน ช็อป 20,000.00จัดซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1960400077159 ร้านอาร์ เอ็ม รุสมัน ช็อป 650714265094
CNTR-

00204/65
19/07/2565 20,000.00 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

65077359514

ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กง 5567   นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0965557000170 บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 20,000.00ยางรถยนต์ ขนาด 265/65-171

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0965557000170 บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 650714283591
CNTR-

00207/65
19/07/2565 20,000.00 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

65077360297

ซื้อยาง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  80-4898    นธ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,700.00 บาท

15,700.00 บาท

0965557000170 บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 15,700.00ยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  80-4898    นธ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0965557000170 บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 650714284073
CNTR-

00208/65
19/07/2565 15,700.00 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

65077360297

ซื้อยาง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  80-4898    นธ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,700.00 บาท

15,700.00 บาท

0965557000170 บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 15,700.00ยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  80-4898    นธ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0965557000170 บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 650714284073
CNTR-

00208/65
19/07/2565 15,700.00 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

65077360908

จ้างติดตั้งราวบันไดสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,600.00 บาท

13,600.00 บาท

3901000026198 ร้านอามีน การช่าง โดยนายสาทร โรจนพงศ์สถาพร 13,600.00จ้างติดตั้งราวบันไดสแตนเลส1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3901000026198
ร้านอามีน การช่าง โดยนายสาทร

โรจนพงศ์สถาพร
650714288134

CNTR-

00209/65
19/07/2565 13,600.00 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

65077358547

จ้างป้ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,750.00 บาท

8,750.00 บาท

1969900282256 บานาน่า ปริ้น ติ้ง โดย นางสาว สุดารัตน์ ดารายีสาฮอ 8,750.00
ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ประจำปี พุทธศักราช 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1969900282256
บานาน่า ปริ้น ติ้ง โดย นางสาว สุดา

รัตน์ ดารายีสาฮอ
650714282632

CNTR-

00206/65
18/07/2565 8,750.00 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

65077358547

จ้างป้ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,750.00 บาท

8,750.00 บาท

1969900282256 บานาน่า ปริ้น ติ้ง โดย นางสาว สุดารัตน์ ดารายีสาฮอ 8,750.00
ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ประจำปี พุทธศักราช 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1969900282256
บานาน่า ปริ้น ติ้ง โดย นางสาว สุดา

รัตน์ ดารายีสาฮอ
650714282632

CNTR-

00206/65
18/07/2565 8,750.00 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

65077107147

จ้างจ้างเหมาฝังกลบขยะ หมู่ที่ 2  ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

1960400040387 นายมูฮำมัดนอ   สะดีเยาะ 9,600.00จ้างเหมาฝังกลบขยะ หมู่ที่ 2  ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1960400040387 นายมูฮำมัดนอ   สะดีเยาะ 650714081219
CNTR-

00201/65
05/07/2565 9,600.00 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

65077107147

จ้างจ้างเหมาฝังกลบขยะ หมู่ที่ 2  ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

1960400040387 นายมูฮำมัดนอ   สะดีเยาะ 9,600.00จ้างเหมาฝังกลบขยะ หมู่ที่ 2  ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1960400040387 นายมูฮำมัดนอ   สะดีเยาะ 650714081219
CNTR-

00201/65
05/07/2565 9,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


	เรื่อง  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม    2565
	ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือนสิงหาคม       พ.ศ.  2565

