ลําดับ
ที่
1
2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
คาบํารุงบริเวณสํานักงานฯ (จัดซื้อ
ยากําจัดแมลง)
คาพัสดุเขางาน (จัดซื้อปูนซีเมนต
,หิน,ทราย)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

1,027.20

1,027.20

2,225.60

2,225.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานซอมะบริการ วงเงิน
รานซอมะบริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
960.00 บาท
960.00 บาท
รานแบซาวัสดุกอสราง วงเงิน รานแบซาวัสดุกอสราง วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,080.00 บาท
2,080.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร วงเงิน 1,123.50 เซ็นเตอร วงเงิน 1,123.50
บาท
บาท
หจก.บันนังสตาปดตรเลี่ยม
หจก.บันนังสตาปโตรเลี่ยม
เฉพาะเจาะจง (สํานักงานใหญ) วงเงิน
(สํานักงานใหญ) วงเงิน
6,455.80 บาท
6,455.80 บาท

3

คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ A4
ประจําเดือน มิ.ย. 63)

1,123.50

1,123.50

4

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 5 ฉบับ

6,455.80

6,455.80

1,284.00

1,284.00

เฉพาะเจาะจง

32.10

32.10

เฉพาะเจาะจง

2,889.00

2,889.00

เฉพาะเจาะจง

1,290.00

1,290.00

เฉพาะเจาะจง

750.00

750.00

เฉพาะเจาะจง

1,123.50

1,123.50

เฉพาะเจาะจง

638.39

638.39

เฉพาะเจาะจง

5
6
7
8

คาจางเหมาซักผาปูที่นอน
ประจําเดือน เมษายน 2563
(กฟย.ธต.)
คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย
ประจําเดือน พฤษภาคม 2563
คาวัสดุสํานักงานฯ จัดซื้อลูกดรัม
สรางภาพ
คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต
เลขทะเบียน กค 9465 ยล

9

คาใชจายเบ็ดเตล็ดฯ (ธงชาติ)

10

คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ A4
ประจําเดือน พ.ค. 63)

11 คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 9 ฉบับ

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
เลขที่ 2001093203 วันที่ 7/7/2563
เลขที่ 5200094175 วันที่ 7/7/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001093220 วันที่ 7/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500611986 วันที่ 17/7/2563

เลขที่ 2001093215 วันที่ 7/7/2563

นายพวง ซิ้นเสง วงเงิน
1,200.00 บาท

นายพวง ซิ้นเสง วงเงิน
1,200.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

องคการบริหารสวนตําบลธาร
โต วงเงิน 30.00 บาท
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
จํากัด วงเงิน 2,889.00 บาท
หจก.คอกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 1,290.00 บาท
รานยะลาเครื่องเขียน
(1999) วงเงิน 750.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร วงเงิน 1,123.50
บาท
หจก.บันนังสตาปดตรเลี่ยม
(สํานักงานใหญ) วงเงิน
638.39 บาท

องคการบริหารสวนตําบลธาร
โต วงเงิน 30.00 บาท
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
จํากัด วงเงิน 2,889.00 บาท
หจก.คอกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 1,290.00 บาท
รานยะลาเครื่องเขียน
(1999) วงเงิน 750.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร วงเงิน 1,123.50
บาท
หจก.บันนังสตาปดตรเลี่ยม
(สํานักงานใหญ) วงเงิน
638.39 บาท

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

เลขที่ 2001093190 วันที่ 7/7/2563
เลขที่ 2001093211 วันที่ 7/7/2563
เลขที่ 2001093226 วันที่ 7/7/2563
เลขที่ 2001093209 วันที่ 7/7/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001093218 วันที่ 7/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500611986 วันที่ 17/7/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

คาจางเหมาซักผาปูที่นอน
12 ประจําเดือน พฤษภาคม 2563
(กฟย.ธต.)
คาซอมแซมรถยนต หมายเลข
13
ทะเบียน กค 3719 ยล
คาวัสดุสํานักงานฯ จัดซื้อตลับหมึก
14
RICOH
15

คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต
เลขทะเบียน กฉ 129 ยล

16

คาน้ํามันเครื่องรถยนต เลขทะเบียน
80-3102 ยล

17 คาวัสดุสํานักงาน (Flash Drive)
คาซอมแซมรถยนต หมายเลข
ทะเบียน 80-7073 ยล
คาจางเหมาซักผาปูที่นอน
19
ประจําเดือน มิถุนายน 2563
18

20 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ
21 คาวัสดุสํานักงาน (Flash Drive)
คาลาง/ซอมแซม/เติมน้ํายาฯลฯ
22 เครื่องปรับอากาศภายในสํานักงาน
กฟส.บสต. ครั้งที่ 1/2563

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,326.80

1,326.80

เฉพาะเจาะจง

6,210.00

6,210.00

เฉพาะเจาะจง

8,008.95

8,008.95

เฉพาะเจาะจง

1,316.10

1,316.10

เฉพาะเจาะจง

180.00

180.00

เฉพาะเจาะจง

267.50

267.50

เฉพาะเจาะจง

711.55

711.55

เฉพาะเจาะจง

3,852.00

3,852.00

เฉพาะเจาะจง

2,332.00

2,332.00

เฉพาะเจาะจง

267.50

267.50

เฉพาะเจาะจง

30,495.00

30,495.00

เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
เลขที่ 2001093214 วันที่ 7/7/2563

นายพวง ซิ้นเสง วงเงิน
1,240.00 บาท

นายพวง ซิ้นเสง วงเงิน
1,240.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

หจก.คอกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 6,210.00 บาท
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
จํากัด วงเงิน 8,008.95 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972)จํากัดสาขายะลา
วงเงิน 1,316.10 บาท
หจก.บันนังสตาปโตรเลี่ยม
(สํานักงานใหญ) วงเงิน
180.00 บาท
ราน เอ็น เอส คอมพิวเตอร
วงเงิน 267.50 บาท
รานซุยเฮงลงเทคนิคไฟฟา
วงเงิน 665.00 บาท
นางสีตีรอเมาะ มากาเต วงเงิน
3,600.00 บาท
หจก.บันนังสตาปดตรเลี่ยม
(สํานักงานใหญ) วงเงิน
2,332.00 บาท
ราน เอ็น เอส คอมพิวเตอร
วงเงิน 250.00 บาท

หจก.คอกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 6,210.00 บาท
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
จํากัด วงเงิน 8,008.95 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972)จํากัดสาขายะลา
วงเงิน 1,316.10 บาท
หจก.บันนังสตาปโตรเลี่ยม
(สํานักงานใหญ) วงเงิน
180.00 บาท
ราน เอ็น เอส คอมพิวเตอร
วงเงิน 267.50 บาท
รานซุยเฮงลงเทคนิคไฟฟา
วงเงิน 665.00 บาท
นางสีตีรอเมาะ มากาเต
วงเงิน 3,600.00 บาท
หจก.บันนังสตาปโตรเลี่ยม
(สํานักงานใหญ) วงเงิน
2,332.00 บาท
ราน เอ็น เอส คอมพิวเตอร
วงเงิน 250.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

รานชางลี เซอรวิส วงเงิน
28,500.00 บาท

รานชางลี เซอรวิส วงเงิน
28,500.00 บาท

เลขที่ 2001093193 วันที่ 7/7/2563
เลขที่ 2001093213 วันที่ 7/7/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001093199 วันที่ 7/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001093299 วันที่ 7/7/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001093223 วันที่ 7/7/2563
เลขที่ 2001093296 วันที่ 7/7/2563
เลขที่ 2001097452 วันที่ 7/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001101132 วันที่ 9/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001127074 วันที่ 14/7/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 5200099404 วันที่ 16/7/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23

คาบริการจัดเก็บขยะฯ ประจําเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2563

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

1,605.00

1,605.00

24 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

14,779.10

14,779.10

25 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

17,630.00

17,630.00

26 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

23,239.10

23,239.10

27 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

29,785.70

29,785.70

28 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

11,112.40

11,112.40

29 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

20,530.70

20,530.70

30 คาปะยางรถยนต บต 5492 ยล

321.00

321.00

คาวัสดุสํานักงาน (Flash Drive,
Switching hub)

1,016.50

1,016.50

32.10

32.10

3,852.00

3,852.00

31

32 คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย
33

คาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต เลข
ทะเบียน บต 5492 ยล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 1,500.00 บันนังสตา วงเงิน 1,500.00
บาท
บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง
(มหาชน) วงเงิน 14,779.10 (มหาชน) วงเงิน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 17,630.00 (มหาชน) วงเงิน
บาท
17,630.00 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 23,239.10 (มหาชน) วงเงิน
บาท
23,239.10 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 29,785.70 (มหาชน) วงเงิน
บาท
29,785.70 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 11,112.40 (มหาชน) วงเงิน
บาท
11,112.40 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 20,530.70 (มหาชน) วงเงิน
บาท
20,530.70 บาท
รานนังสตายานยนต วงเงิน รานนังสตายานยนต วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
300.00 บาท
300.00 บาท
ราน เอ็น เอส คอมพิวเตอร ราน เอ็น เอส คอมพิวเตอร
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 950.00 บาท
วงเงิน 950.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบลธาร องคการบริหารสวนตําบลธาร
เฉพาะเจาะจง
โต วงเงิน 30.00 บาท
โต วงเงิน 30.00 บาท
ซุยเฮงลงเทคนิคไฟฟา วงเงิน ซุยเฮงลงเทคนิคไฟฟา วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
3,600.00 บาท
3,600.00 บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001160964 วันที่ 20/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500630807 วันที่ 23/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500630807 วันที่ 23/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500630807 วันที่ 23/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500630807 วันที่ 23/7/25633

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500630807 วันที่ 23/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500630807 วันที่ 23/7/2563

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

เลขที่ 2001195564 วันที่ 27/7/2563
เลขที่ 2001195563 วันที่ 27/7/2563
เลขที่ 2001195556 วันที่ 27/7/2563
เลขที่ 2001195565 วันที่ 27/7/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

คาจางซักชุดผาปูที่นอนเวรแกไข
34 กระแสไฟฟาขัดของ ประจําเดือน
มิ.ย. 2563

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

1,284.00

1,284.00

35 คาบํารุงบริเวณสํานักงานฯ

535.00

535.00

36 คาน้ําดื่ม ประจําเดือน มิ.ย. 63

535.00

535.00

คาซอมแซมรถยนต หมายเลข
37
ทะเบียน กฉ 129 ยล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

นายพวง ซิ้นเสง วงเงิน
1,200.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001195558 วันที่ 27/7/2563

รานซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท
รานซอมะ บริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

รานซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท
รานซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง (1972)จํากัดสาขายะลา
วงเงิน 568.17 บาท

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972)จํากัดสาขายะลา
วงเงิน 568.17 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001195555 วันที่ 27/7/2563

เฉพาะเจาะจง

นายพวง ซิ้นเสง วงเงิน
1,200.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 2001195560 วันที่ 27/7/2563
เลขที่ 2001195562 วันที่ 27/7/2563

568.17

568.17

จัดซื้อพัสดุเขางาน(ทรายหยาบ หิน
ปูนซีเมนต)

10,619.75

10,619.75

เฉพาะเจาะจง

รานแบซาวัสดุกอสราง วงเงิน รานแบซาวัสดุกอสราง วงเงิน คุณสมบัติครบถวน
9,925.00 บาท
9,925.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001724650 วันที่ 2/7/2563

39 ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบานเจะโกะ

3,968.08

3,968.08

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,708.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,708.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725379 วันที่ 3/7/2563

5,053.80

5,053.80

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 3001725500 วันที่ 3/7/2563

7,776.67

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725515 วันที่ 3/7/2563

42 ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายทับชาง

11,584.04

11,584.04

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725508 วันที่ 3/7/2563

43 ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบานบายิบน

15,337.98

15,337.98

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725366 วันที่ 3/7/2563

5,043.53

5,043.53

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725362 วันที่ 3/7/2563

8,583.56

8,583.56

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,722.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,266.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,824.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
14,332.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,713.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,020.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

7,776.67

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,722.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,266.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,824.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
14,332.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,713.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,020.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725385 วันที่ 3/7/2563

38

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายไอแซ
เล็ง
ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายคลอง
41
ควาย
40

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายบูเกะ
กาหลง
ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายกูแบ
45
มาดู
44

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

46 ขยายเขตฯ นายมารูดิง เจะมิง

2,210.02

2,210.02

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายหัว
สะพานขึ้นสายบายิ

3,925.00

3,925.00

48 ขยายเขตฯ สายบานคอลอกาเอ

3,165.10

3,165.10

ขยายเขตฯ คฟม.นายรอสือลี หะยี
เจะและ

5,643.03

5,643.03

50 ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบานรานอ

10,659.67

10,659.67

3,794.11

3,794.11

13,996.18

13,996.18

16,355.14

17,500.00

49,150.65

49,150.65

51,063.60

51,063.60

56 จางซอมรถยนต 80-3102 ยะลา

44,000.00

44,000.00

57 ขยายเขตฯ นายสะราอูเด็๋ง มานะ

3,114.40

3,114.40

58 จัดซื้อสายพานผายกของ 5 ตัน

3,852.00

3,852.00

47

49

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายลา
ตอซูแก
ขยายเขตณ ปป.เพิ่มขนาดหมอ
52
แปลง บ.จาเราะแป
51

53 จางเปลี่ยนยางรถยนต บต5745ยล
จางเหมาตัดตนไมใกลระบบ
จําหนายแรงสูงฯ ตามวาระ
จางเหมาตัดตนไมใกลระบบ
55
จําหนายแรงสูงฯ ตามวาระ
54

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,065.00 บาท
2,065.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
3,667.00 บาท
3,667.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,957.00 บาท
2,957.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
5,273.00 บาท
5,273.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
9,961.00 บาท
9,961.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
3,545.00 บาท
3,545.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
13,076.00 บาท
13,076.00 บาท
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 16,355.14 บาท
วงเงิน 16,355.14 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
41,000.00 บาท
41,000.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
42,000.00 บาท
42,000.00 บาท
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 41,121.50 บาท
วงเงิน 41,121.50 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,938.00 บาท
2,938.00 บาท
หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 3,600.00 บาท
วงเงิน 3,600.00 บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725330 วันที่ 3/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725373 วันที่ 3/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725341 วันที่ 3/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725314 วันที่ 3/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725321 วันที่ 3/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725510 วันที่ 3/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001725355 วันที่ 3/7/2563

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาต่ําสุด

เลขที่ 3001727539 วันที่ 10/7/2563
เลขที่ 3001730483 วันที่ 16/7/2563
เลขที่ 3001730486 วันที่ 16/7/2563
เลขที่ 3001730420 วันที่ 16/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001729607 วันที่ 17/7/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001732454 วันที่ 21/7/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบานตาเนาะปูเตะ
จุดที่ 3
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบานทํานบ
จัดซื้อวัสดุเขางาน ของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบานตาเนาะปูเตะ
จุดที่ 1
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบานรานอ
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบานตาเนาะปูเตะ
จุดที่ 2

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

759.70

759.70

เฉพาะเจาะจง

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001733427 วันที่ 23/7/2563

759.70

759.70

เฉพาะเจาะจง

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001733413 วันที่ 23/7/2563

759.70

759.70

เฉพาะเจาะจง

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001733417 วันที่ 23/7/2563

759.70

759.70

เฉพาะเจาะจง

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001733406 วันที่ 23/7/2563

759.70

759.70

เฉพาะเจาะจง

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

ราน แบซา วัสดุกอสราง
วงเงิน 710.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001733421 วันที่ 23/7/2563

64 ขยายเขตฯ สายกําปงบารู

10,582.84

10,582.84

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 3001734438 วันที่ 24/7/2563

16,030.88

16,030.88

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734413 วันที่ 24/7/2563

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงชนบท
ชวงที่ 4

11,693.57

11,693.57

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734406 วันที่ 24/7/2563

67 ขยายเขตฯ นายรออีส อิสลามวัฒนา

2,480.80

2,480.80

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734418 วันที่ 24/7/2563

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายคีรี
ลาดน้ําปน

11,043.56

11,043.56

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734392 วันที่ 24/7/2563

69 ขยายเขตฯ สายกําปงบารู จุดที่ 2

25,724.14

25,724.14

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734435 วันที่ 24/7/2563

70 ขยายเขตฯ สายกูแบแอโฮ

14,889.11

14,889.11

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,890.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,979.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,925.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,317.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,320.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
24,037.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
13,914.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

65 ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบานทํานบ

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,890.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,979.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,925.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,317.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,320.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
24,037.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
13,914.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734446 วันที่ 24/7/2563

59
60
61
62
63

66

68

ลําดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงชนบทชวง
ที่ 3

13,946.95

13,946.95

72 ขยายเขตฯ นายอับดุลกอเดร ดามัน

5,305.09

5,305.09

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงชนบท
ชวงที่ 1

10,659.67

10,659.67

2,065.41

2,065.41

15,605.08

15,605.08

4,239.37

4,239.37

15,758.01

15,758.01

9,725.18

9,725.18

759.70

759.70

27,564.70

27,564.70

41,741.40

41,741.40

55,282.94

55,282.94

71

73

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

74 ขยายเขตฯ นายเจะสะมะแอ ตาเห
75 ขยายเขตฯ สายบาโงยือไร
76

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบานขวัญ
นคร

77 ขยายเขตฯ สายดูซงซือมา
78 ขยายเขตฯ คฟม.นายมะยา ยูโซะ
79
80
81
82
83

จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบานปแซคละ
จางเหมาตัดตนไมใกลระบบ
จําหนายแรงสูงฯ ตามวาระ
จางเหมาตัดตนไมใกลระบบ
จําหนายแรงสูงฯ ตามวาระ
จางเหมาตัดตนไมใกลระบบ
จําหนายแรงสูงฯ ตามวาระ
ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
13,033.00 บาท
13,033.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
4,957.00 บาท
4,957.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
9,961.00 บาท
9,961.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
1,930.00 บาท
1,930.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
14,583.00 บาท
14,583.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
3,961.00 บาท
3,961.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
14,726.00 บาท
14,726.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
9,088.00 บาท
9,088.00 บาท
ราน แบซา วัสดุกอสราง
ราน แบซา วัสดุกอสราง
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 710.00 บาท
วงเงิน 710.00 บาท
นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
23,000.00 บาท
23,000.00 บาท
นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
34,590.00 บาท
34,590.00 บาท
นายอดินัน สะรีเดะ วงเงิน
นายอดินัน สะรีเดะ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
46,250.00 บาท
46,250.00 บาท
คัดเลือก

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734374 วันที่ 24/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734401 วันที่ 24/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734400 วันที่ 24/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734379 วันที่ 24/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734423 วันที่ 24/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734388 วันที่ 24/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734428 วันที่ 24/7/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001734397 วันที่ 24/7/2563

คุณสมบัติครบถวน
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาต่ําสุด
คุณสมบัติครบถวน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001735424 วันที่ 30/7/2563
เลขที่ 3001735570 วันที่ 30/7/2563
เลขที่ 3001735573 วันที่ 30/7/2563
เลขที่ 3001735576 วันที่ 30/7/2563

