ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ปายโฟม
บอรด)
คาจางซักชุดผาปูที่นอนเวรแกไข
กระแสไฟฟาขัดของ ประจําเดือน
พ.ค. 2563
คาจางติดฟลมกระจกคลังมิเตอร
ประจําสํานักงาน กฟส.บสต.
คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย
สํานักงาน กฟย.ธต. ประจําเดือน
มี.ค. 63
คาเปลี่ยนยางรถยนต 80-3378
ยล

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานโลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
รานโลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
8,970.00 บาท
8,970.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2000959500 วันที่ 5/6/2563
ราคาเหมาะสม

9,597.90

9,597.90

3,980.40

3,980.40

เฉพาะเจาะจง

นางสีตีรอเมาะ มากาเต วงเงิน นางสีตีรอเมาะ มากาเต
3,720.00 บาท
วงเงิน 3,720.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000958975 วันที่ 5/6/2563

16,050.00

16,050.00

เฉพาะเจาะจง

รานโลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
15,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000959429 วันที่ 5/6/2563

32.10

32.10

เฉพาะเจาะจง

องคการบริหารสวนตําบลธาร องคการบริหารสวนตําบลธาร คุณสมบัติครบถวน,
โต วงเงิน 30.00 บาท
โต วงเงิน 30.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000959085 วันที่ 5/6/2563

25,150.00

25,150.00

เฉพาะเจาะจง

6

คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน

830.00

830.00

เฉพาะเจาะจง

7

คาวัสดุสํานักงาน (ผาเทป)

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

8

จางเหมาซอมรถยนต กฉ 129
ยะลา

4,100.00

4,100.00

เฉพาะเจาะจง

9

คาน้ําดื่ม ประจําเดือน เม.ย. 63

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

คาจางซักชุดผาปูที่นอนเวรแกไข
10 กระแสไฟฟาขัดของ ประจําเดือน
เม.ย. 2563

3,852.00

3,852.00

เฉพาะเจาะจง

11 คาวัสดุเบ็ดเตล็ดดานชาง

2,890.00

2,890.00

535.00

535.00

12 คาบํารุงบริเวณสํานักงานฯ

แบบ สขร.1

หจก.คอกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 25,150.00 บาท
บริษัท ยะลาปลาทอง จํากัด
วงเงิน 830.00 บาท
รานยะลาเครื่องเขียน
(1999) วงเงิน 500.00 บาท
หจก.คอกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 4,100.00 บาท
รานซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

หจก.คอกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 25,150.00 บาท
บริษัท ยะลาปลาทอง จํากัด
วงเงิน 830.00 บาท
รานยะลาเครื่องเขียน
(1999) วงเงิน 500.00 บาท
หจก.คอกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 4,100.00 บาท
รานซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

นางสีตีรอเมาะ มากาเต วงเงิน นางสีตีรอเมาะ มากาเต
3,600.00 บาท
วงเงิน 3,600.00 บาท

หจก.ยะลาไทยวัฒน วงเงิน
2,890.00 บาท
รานซอมะ บริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
500.00 บาท
เฉพาะเจาะจง

รานโลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
15,000.00 บาท

หจก.ยะลาไทยวัฒน วงเงิน
2,890.00 บาท
รานซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001705971 วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 2100171600 วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 2000959867 วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 2000959190 วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 2000959312 วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 2000959225 วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 2000959549 วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 2000959339 วันที่ 5/6/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13 คาวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

2,625.00

2,625.00

775.75

775.75

3,183.25

3,183.25

16 คาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด

342.40

342.40

17 คาปะยางรถฯ บต.-5471 ยะลา

267.50

267.50

535.00

535.00

19 คาน้ํามันรถฯ จํานวน 3 ชุด

4,397.51

4,397.51

20 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2,051.00

2,051.00

21 คาจัดซื้อเสื้อกี๊ก จํานวน 14 ตัว

4,793.60

4,793.60

22 คาจางทําปายฯลฯ

8,881.00

8,881.00

535.00

535.00

10,486.00

10,486.00

14 คาจางถายเอกสารฯ
15

18

23

คาจัดซื้อหมึก CANNON จํานวน 5
ตลับ

คาจัดซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ค. 2563
จํานวน 25 ถัง

คาจัดซื้อน้ํามันหลอลื่นและน้ํามัน
(สําหรับตัดหญา สนง.ฯ)

24 คาจางทําปายฯลฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานยะลาเครื่องเขียน
รานยะลาเครื่องเขียน
เฉพาะเจาะจง (1999) วงเงิน 2,625.00 (1999) วงเงิน 2,625.00
บาท
บาท
ราน สติวเดนทกอปป 3
ราน สติวเดนทกอปป 3
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 725.00 บาท
วงเงิน 725.00 บาท
ราน เอ็น เอส คอมพิวเตอร ราน เอ็น เอส คอมพิวเตอร
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 2,975.00 บาท
วงเงิน 2,975.00 บาท
ราน ซอมะบริการ วงเงิน
ราน ซอมะบริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
320.00 บาท
320.00 บาท
ราน นังสตายานยนต วงเงิน ราน นังสตายานยนต วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
250.00 บาท
250.00 บาท
ราน ซอมะบริการ วงเงิน
ราน ซอมะบริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
500.00 บาท
500.00 บาท
หจก.บันนังสตาปโตรเลี่ยม
หจก.บันนังสตาปโตรเลี่ยม
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 4,397.51 บาท
วงเงิน 4,397.51 บาท
ราน ยะลาเครื่องเขียน
ราน ยะลาเครื่องเขียน
เฉพาะเจาะจง (1999) วงเงิน 2,051.00 (1999) วงเงิน 2,051.00
บาท
บาท
บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพ
บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพ
เฉพาะเจาะจง พลาย จํากัด วงเงิน
พลาย จํากัด วงเงิน
4,793.60 บาท
4,793.60 บาท
ราน โลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
ราน โลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
8,300.00 บาท
8,300.00 บาท
ราน ซอมะบริการ วงเงิน
ราน ซอมะบริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
500.00 บาท
500.00 บาท
ราน โลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
ราน โลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
9,800.00 บาท
9,800.00 บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000959921 วันที่ 5/6/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000959276 วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 2000994494 วันที่ 12/6/2563
เลขที่ 2000994191 วันที่ 12/6/2563
เลขที่ 2000994152 วันที่ 12/6/2563
เลขที่ 2000994351 วันที่ 12/6/2563
เลขที่ 2500589063 วันที่ 10/7/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000994229 วันที่ 12/6/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000994941 วันที่ 12/6/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000994104 วันที่ 12/6/2563
เลขที่ 2000994328 วันที่ 12/6/2563
เลขที่ 2000994130 วันที่ 12/6/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25 คาจัดซื้อน้ํามันรถฯ จํานวน 3 ชุด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

163.44

163.44

5,617.50

5,617.50

27 คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

20,398.90

20,398.90

28 คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

9,445.30

9,445.30

29 คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

25,789.30

25,789.30

30 คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

14,128.30

14,128.30

31 คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

22,522.80

22,522.80

จางเหมาพนเบอรเสาแรงสูง ไลน
32 BAA1F-15 บานถ้ําทะลุ - ปลาย
สาย

15,138.36

15,138.36

33 ขยายเขตฯ นายบราเฮง สะเตงกูแว

3,144.40

3,144.40

34 ขยายเขตฯ นายนุรดีน สะอิ

4,666.39

4,666.39

3,110.27

3,110.27

26

35

คาซอมแอรรถยนต หมายเลข
ทะเบียน กค 3719 ยล

ขยายเขตฯ คฟม.น.ส นูรไอดา สา
และ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
สหกรณการเกษตรธารโต
สหกรณการเกษตรธารโต
เฉพาะเจาะจง
จํากัด วงเงิน 163.44 บาท จํากัด วงเงิน 163.44 บาท
รานมูฮํามัด เจะกอมะ วงเงิน รานมูฮํามัด เจะกอมะ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
5,250.00 บาท
5,250.00 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 20,398.90 (มหาชน) วงเงิน
บาท
20,398.90 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 9,445.30 (มหาชน) วงเงิน 9,445.30
บาท
บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 25,789.30 (มหาชน) วงเงิน
บาท
25,789.30 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 14,128.30 (มหาชน) วงเงิน
บาท
14,128.30 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 22,522.80 (มหาชน) วงเงิน
บาท
22,522.80 บาท
นายมะหะมะ กาโฮง วงเงิน
14,148.00 บาท

นายมะหะมะ กาโฮง วงเงิน
14,148.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,938.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
4,360.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,906.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,938.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,360.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,906.00 บาท

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง
คุณสมบัติครบถวน
เลขที่ 2500579932 วันที่ 12/6/2563
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001005960 วันที่ 19/6/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500554715 วันที่ 29/6/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500554715 วันที่ 29/6/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500554715 วันที่ 29/6/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500554715 วันที่ 29/6/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500554715 วันที่ 29/6/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001714649 วันที่ 5/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714941 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714986 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714903 วันที่ 8/6/2563

ลําดับ
ที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
6,509.00 บาท
6,509.00 บาท

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

36 ขยายเขตฯนายสะมะแอ ตีเงาะ

6,965.83

6,965.83

3,110.27

3,110.27

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,906.00 บาท

38 ขยายเขตฯ คฟม.น.ส สัลมา สาและ

3,151.35

3,151.35

เฉพาะเจาะจง

39 ขยายเขตฯ นางสาวแวรอเยาะ สิเดะ

3,171.88

3,171.88

เฉพาะเจาะจง

40 ขยายเขตฯ คฟม.น.ส ซารีนา อามะ

2,936.63

2,936.63

เฉพาะเจาะจง

41 ขยายเขตฯ นายอาแด บากา

2,861.45

2,861.45

เฉพาะเจาะจง

42 ขยายเขตฯ น.ส ลัดดาวัลย เลขมาศ

2,875.02

2,875.02

เฉพาะเจาะจง

43 ขยายเขตฯ นายตัรมีซี กอซอ

3,130.75

3,130.75

เฉพาะเจาะจง

44 ขยายเขตฯ นายการียา กาโปง

9,698.96

9,698.96

เฉพาะเจาะจง

45 ขยายเขตฯ นายลุกมาน ซูมานะ

5,513.29

5,513.29

เฉพาะเจาะจง

46 ขยายเขตฯ นายมูฮําหมัดสุกรี แวโดยี

9,333.01

9,333.01

เฉพาะเจาะจง

47 ขยายเขตฯ คฟม.น.ส มารียะ หีมบู

3,165.10

3,165.10

เฉพาะเจาะจง

37

ขยายเขตฯ นายแวสะมะแอ สามะ
อาลี

ราคากลาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714935 วันที่ 8/6/2563

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,906.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714923 วันที่ 8/6/2563

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,945.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,945.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714663 วันที่ 8/6/2563

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,963.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,963.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714913 วันที่ 8/6/2563

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,743.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,674.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,686.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,925.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,063.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,152.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,722.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,957.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,743.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,674.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,686.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,925.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,063.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,152.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,722.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,957.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714973 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714896 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714965 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714892 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714983 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714992 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714898 วันที่ 8/6/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001714977 วันที่ 8/6/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นางสาวฮายาตี เจะกา วงเงิน นางสาวฮายาตี เจะกา วงเงิน
80,193.15 เฉพาะเจาะจง
67,000.00 บาท
67,000.00 บาท

48

จางเหมาตัดตนไมไกลระบบ
จําหนายไฟฟา ตามวาระ

80,193.15

49

จางเหมาตัดตนไมใกลระบบ
จําหนายแรงสูง ตามวาระ

78,744.84

78,744.84

เฉพาะเจาะจง

50

จางเหมาตัดตนไมใกลระบบ
จําหนายแรงสูง ตามวาระ

66,410.68

66,410.68

เฉพาะเจาะจง

51

จางเหมาซอมรถยนต 80-3378
ยะลา

19,046.00

19,046.00

เฉพาะเจาะจง

52

จางเหมาซอมรถยนต 80-3102
ยะลา

61,236.10

61,236.10

เฉพาะเจาะจง

1,117.00

1,117.00

เฉพาะเจาะจง

จางเหมาซอมรถยนต 80-3102
ยะลา
54 ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

53

คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถวน
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
นางสาวหัสเมาะห กาโฮง
นางสาวหัสเมาะห กาโฮง
ราคาเหมาะสม
วงเงิน 65,500.00 บาท
วงเงิน 65,500.00 บาท
ราคาต่ําสุด
คุณสมบัติครบถวน
นายอดินัน สะรีเดะ วงเงิน
นายอดินัน สะรีเดะ วงเงิน
ราคาเหมาะสม
54,500.00 บาท
54,500.00 บาท
ราคาต่ําสุด
หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร คุณสมบัติครบถวน
วงเงิน 17,800.00 บาท
วงเงิน 17,800.00 บาท
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร
ราคาเหมาะสม
วงเงิน 57,230.00 บาท
วงเงิน 57,230.00 บาท
ราคาต่ําสุด
ราน ซุยฮุยลงเทคนิคไฟฟา
ราน ซุยฮุยลงเทคนิคไฟฟา
คุณสมบัติครบถวน
วงเงิน 1,100.00 บาท
วงเงิน 1,100.00 บาท
ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
เลขที่ 3001718698 วันที่ 18/6/2563
เลขที่ 3001718711 วันที่ 18/6/2563

เลขที่ 3001718724 วันที่ 18/6/2563
เลขที่ 3001719451 วันที่ 19/6/2563
เลขที่ 3001721790 วันที่ 25/6/2563
เลขที่ 3001723207 วันที่ 29/6/2563

