ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

คาซอมแซมรถยนต หมายเลข
ทะเบียน กค 3719 ยล
คาจางเหมาซักผาปูที่นอน
ประจําเดือน กรกฎาคม 2563
คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
หมายเลขทะเบียน กค 9465 ยล

214.00

214.00

3,980.40

3,980.40

1,590.00

1,590.00

คาวัสดุเบ็ดเตล็ดดานชางฯ

8,560.00

8,560.00

1,059.30

1,059.30

321.00

321.00

คาซอมแซมรถยนต หมายเลข
ทะเบียน 80-7073 ยล
คาใชจายในการประชุมฯ
(คาอาหารและเครื่องดื่ม)

7

คาซอมแซมรถยกโฟลคลิฟทฯ

1,284.00

1,284.00

8

คาถายเอกสาร ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563

1,995.55

1,995.55

9

คาน้ําดื่ม ประจําเดือน ก.ค. 63

535.00

535.00

10 คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงานฯ

560.00

560.00

11 คาบํารุงบริเวณสํานักงานฯ

535.00

535.00

12 คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงานฯ

280.00

280.00

1,123.50

1,123.50

13

คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ A4
ประจําเดือน ก.ค. 63)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานนังสตายานยนต วงเงิน รานนังสตายานยนต วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
200.00 บาท
200.00 บาท
นางสีตีรอเมาะ มากาเต วงเงิน นางสีตีรอเมาะ มากาเต
เฉพาะเจาะจง
3,720.00 บาท
วงเงิน 3,720.00 บาท
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 1,590.00 บาท
วงเงิน 1,590.00 บาท
นางสาวอนงคนาถ สุคันธรส นางสาวอนงคนาถ สุคันธรส
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 8,000.00 บาท
วงเงิน 8,000.00 บาท
รานซุยเฮงลงเทคนิคไฟฟา
รานซุยเฮงลงเทคนิคไฟฟา
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 990.00 บาท
วงเงิน 990.00 บาท
นางสาวนูรีซัน มะหะแซ
นางสาวนูรีซัน มะหะแซ
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 300.00 บาท
วงเงิน 300.00 บาท
รานพงคยานยนต วงเงิน
รานพงคยานยนต วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
1,200.00 บาท
1,200.00 บาท
ราน SR กอปป วงเงิน
ราน SR กอปป วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
1,865.00 บาท
1,865.00 บาท
รานซอมะ บริการ วงเงิน
รานซอมะ บริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
500.00 บาท
500.00 บาท
บริษัท จงกลณีการไฟฟา
บริษัท จงกลณีการไฟฟา
เฉพาะเจาะจง
จํากัด วงเงิน 560.00 บาท จํากัด วงเงิน 560.00 บาท
รานซอมะ บริการ วงเงิน
รานซอมะ บริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
500.00 บาท
500.00 บาท
บริษัท จงกลณีการไฟฟา
บริษัท จงกลณีการไฟฟา
เฉพาะเจาะจง
จํากัด วงเงิน 280.00 บาท จํากัด วงเงิน 280.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร วงเงิน 1,123.50 เซ็นเตอร วงเงิน 1,123.50
บาท
บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269727 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269668 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269730 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269669 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269718 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269713 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269698 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269704 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269724 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2100244786 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001269721 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2100244789 วันที่ 12/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001269707 วันที่ 12/8/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14

คาวัสดุสํานักงาน(Flash Drive,สาย
แลน)

642.00

642.00

15 คาวัสดุสํานักงานฯ (จางทําตรายาง)

588.50

588.50

คาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
16 มูลฝอย ประจําเดือน กรกฎาคม
2563

535.00

535.00

17 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

17,542.30

17,542.30

18 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

16,115.30

16,115.30

19 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

11,739.80

11,739.80

20 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

36,863.70

36,863.70

21 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

22,132.20

22,132.20

22 คาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ

18,518.70

18,518.70

10,004.50

10,004.50

1,123.50

1,123.50

คาวัสดุเบ็ดเตล็ดดานชางฯ (คอม
ปาวด)
คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ A4
24
ประจําเดือน ส.ค. 63)
23

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานเอ็น เอส คอมพิวเตอร
รานเอ็น เอส คอมพิวเตอร
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 600.00 บาท
วงเงิน 600.00 บาท
รานพงษศิลปบลอก วงเงิน
รานพงษศิลปบลอก วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
550.00 บาท
550.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00 บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท
บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 17,542.30 (มหาชน) วงเงิน
บาท
17,542.30 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง
(มหาชน) วงเงิน 16,115.30 (มหาชน) วงเงิน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 11,739.80 (มหาชน) วงเงิน
บาท
11,739.80 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 36,863.70 (มหาชน) วงเงิน
บาท
36,863.70 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 22,132.20 (มหาชน) วงเงิน
บาท
22,132.20 บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 18,518.70 (มหาชน) วงเงิน
บาท
18,518.70 บาท
รานฮาฟส การไฟฟา วงเงิน รานฮาฟส การไฟฟา วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
10,004.50 บาท
10,004.50 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง
เซ็นเตอร วงเงิน 1,123.50 เซ็นเตอร วงเงิน 1,123.50

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001285812 วันที่ 16/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001285823 วันที่ 16/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001285818 วันที่ 16/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500729117 วันที่ 25/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500729117 วันที่ 25/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500729117 วันที่ 25/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500729117 วันที่ 25/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500729117 วันที่ 25/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500729117 วันที่ 25/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001362738 วันที่ 28/8/2563
เลขที่ 2001365057 วันที่ 30/8/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25 คาใชจายเบ็ดเตล็ดฯ
คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต
เลขทะเบียน 53-4232 กทม
คาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
27 มูลฝอย ประจําเดือน กรกฎาคม
2563
คาวัสดุเบ็ดเตล็ดดานชางฯ
28
(ประแจ-แหวน)
26

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
3,531.00
4,898.46
32.10
4,772.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานโลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
รานโลตัสสติ๊กเกอร วงเงิน
3,531.00 เฉพาะเจาะจง
3,300.00 บาท
3,300.00 บาท
บริษัท เอ กรุป ทรัค จํากัด
บริษัท เอ กรุป ทรัค จํากัด
4,898.46 เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 4,898.46 บาท
วงเงิน 4,898.46 บาท
32.10 เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลาไทยวัฒน วงเงิน
4,772.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี
10,165.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร วงเงิน 10,165.00
บาท

10,165.00

คาซอมแซมรถยนต หมายเลข
30 ทะเบียน บต 5492 ยล (ยางกัน
โคลนรถยนต)

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต
เลขทะเบียน 80-3378 ยล

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

คาซอมแซมรถยนต หมายเลข
32 ทะเบียน 80-7073 ยล (ยางกัน
โคลนรถยนต)

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

31

คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต
33
เลขทะเบียน กฉ 129 ยล
คาซอมแซมรถยนต หมายเลข
ทะเบียน 80-7073 ยล
คาจางซักผาปูที่นอนหองเวรแกไข
35
กระแสไฟฟาขัดของ เดือน ก.ค. 63
34

2,205.27
706.20
1,326.80

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001365038 วันที่ 30/8/2563
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001365073 วันที่ 30/8/2563
ราคาเหมาะสม

องคการบริหารสวนตําบลธาร องคการบริหารสวนตําบลธาร คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
โต วงเงิน 30.00 บาท
โต วงเงิน 30.00 บาท
หจก.ยะลาไทยวัฒน วงเงิน
4,772.00 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร วงเงิน
10,165.00 บาท

เลขที่ 2001365040 วันที่ 30/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001365068 วันที่ 30/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001365058 วันที่ 30/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001365061 วันที่ 30/8/2563

หจก.ยะลา เอส พี แทรคเตอร หจก.ยะลา เอส พี แทรคเตอร คุณสมบัติครบถวน,
วงเงิน 11,235.00 บาท
วงเงิน 11,235.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001365051 วันที่ 30/8/2563

ราน เอ.เอ็น.ออดิโอคาร วงเงิน ราน เอ.เอ็น.ออดิโอคาร
700.00 บาท
วงเงิน 700.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001365065 วันที่ 30/8/2563

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001365055 วันที่ 30/8/2563

4,772.00 เฉพาะเจาะจง

คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษเทอร
มอล)

29

แบบ สขร.1

ราน เอ.เอ็น.ออดิโอคาร วงเงิน ราน เอ.เอ็น.ออดิโอคาร
700.00 บาท
วงเงิน 700.00 บาท

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
2,205.27 เฉพาะเจาะจง (1972)จํากัดสาขายะลา
วงเงิน 2,205.27 บาท
รานซุยเฮงลงเทคนิคไฟฟา
706.20 เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 660.00 บาท
นายพวง ซิ้นเสง วงเงิน
1,326.80 เฉพาะเจาะจง
1,240.00 บาท

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972)จํากัดสาขายะลา
วงเงิน 2,205.27 บาท
รานซุยเฮงลงเทคนิคไฟฟา
วงเงิน 660.00 บาท
นายพวง ซิ้นเสง วงเงิน
1,240.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001365067 วันที่ 30/8/2563
เลขที่ 2001365044 วันที่ 30/8/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
5,300.00 เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 5,300.00 บาท
วงเงิน 5,300.00 บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง
คุณสมบัติครบถวน,
เลขที่ 2001365046 วันที่ 30/8/2563
ราคาเหมาะสม

36

คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต
เลขทะเบียน บต 5492 ยล

5,300.00

37

ขยายเขตฯ ปป.ตั้งเสริมหมอแปลง
บานตะบิงติงงี

64,171.53

64,171.53 เฉพาะเจาะจง

นายดนนิยา สาอิ วงเงิน
64,161.48 บาท

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001737241 วันที่ 4/8/2563

38

จางเหมาซอมยานพาหนะทะเบียน
80-7555 ยะลา

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร คุณสมบัติครบถวน
วงเงิน 22,470.00 บาท
วงเงิน 22,470.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001739942 วันที่ 10/8/2563

39 ขยายเขตฯ นายรอมือลี บาเหะ

3,110.27

3,110.27 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,906.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,906.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001741333 วันที่ 13/8/2563

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบานตา
เนาะปูเตะ จุดที่ 1

10,659.67

10,659.67 เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 3001741078 วันที่ 13/8/2563

10,659.67

10,659.67 เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001741096 วันที่ 13/8/2563

42 ขยายเขตฯ นายอาหามะ มะเย็ง

10,868.50

10,868.50 เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001741329 วันที่ 13/8/2563

ขยายเขตฯ สายตือรีแยหะยี-กํา
ปงซือนุ

32,158.34

32,158.34 เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001740977 วันที่ 13/8/2563

44 ขยายเขตฯ นายนาซอรี ดอเลาะ

9,725.18

9,725.18 เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001740984 วันที่ 13/8/2563

45 ขยายเขตฯ นายโดนนิยา สิแล

2,065.41

2,065.41 เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001740991 วันที่ 13/8/2563

10,659.67

10,659.67 เฉพาะเจาะจง

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
10,157.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ
วงเงิน 30,052.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,088.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,930.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 14,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน

41 ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบานกาสัง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
10,157.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ
วงเงิน 30,052.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,088.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,930.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 14,000.00 บาท

40

43

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวง บานรานอ
จุด 2
จางเปลี่ยนยางรถยนตทะเบียน
47
บต-5492 ยะลา
46

นายดนนิยา สาอิ วงเงิน
64,161.48 บาท

คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001741028 วันที่ 13/8/2563
เลขที่ 3001741414 วันที่ 13/8/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบานทํานบ
จุด 1
ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบานปแซ
49
คละ จุดที่ 1
ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบานตา
50
เนาะ จุดที่ 3
ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงตาเนาะ
51
จุดที่ 2
48

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

10,659.67

10,659.67

10,659.67

10,659.67

10,659.67

10,659.67

11,181.37

11,181.37

52 ขยายเขตฯ นายดอเลาะ มามะ

1,550.72

1,550.72

53 ขยายเขตฯ นายอับดุลเลาะ พงมานิ

4,741.63

4,741.63

54 ขยายเขตฯ น.ส ฟารีดะ ยะโกะ

2,768.37

2,768.37

จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
เขตฯนายอับดุลเลาะ พงมานิ
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
56
เขตฯบานเกาสบ
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงาน คฟม.
57
นายอับดุลรอซะ เบ็ญโตะมิง

746.65

743.65

2,642.90

2,642.90

561.75

561.75

58 ขยายเขตฯ นายดาราแม มะลาวี

5,487.17

5,487.17

561.75

561.75

561.75

561.75

2,808.75

2,808.75

55

จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
เขตฯนายอับดุลรอซะ เบ็ญโตะมิง
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงาน คฟม.
60
น.ส.ฮานิง ปูลา
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงานขยาย
61
เขตฯนายบรรเลง บือซา
59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
9,961.00 บาท
9,961.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
9,961.00 บาท
9,961.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
9,961.00 บาท
9,961.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
10,449.00 บาท
10,449.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
1,448.00 บาท
1,448.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
4,431.00 บาท
4,431.00 บาท
นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,586.00 บาท
2,586.00 บาท
รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
695.00 บาท
695.00 บาท
รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,470.00 บาท
2,470.00 บาท
ราน แบซา วัสดุกอสราง
ราน แบซา วัสดุกอสราง
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 525.00 บาท
วงเงิน 525.00 บาท
นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
5,126.00 บาท
5,126.00 บาท
รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
525.00 บาท
525.00 บาท
รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
525.00 บาท
525.00 บาท
รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,625.00 บาท
2,625.00 บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001740974 วันที่ 13/8/2563

คุณสมบัติครบถวน

เลขที่ 3001741007 วันที่ 13/8/2563

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

เลขที่ 3001741035 วันที่ 13/8/2563
เลขที่ 3001741012 วันที่ 13/8/2563
เลขที่ 3001741024 วันที่ 13/8/2563
เลขที่ 3001741070 วันที่ 13/8/2563

เลขที่ 3001741018 วันที่ 13/8/2563
เลขที่ 3001742181 วันที่ 14/8/2563
เลขที่ 3001742174 วันที่ 14/8/2563
เลขที่ 3001742199 วันที่ 14/8/2563
เลขที่ 3001742116 วันที่ 14/8/2563
เลขที่ 3001742199 วันที่ 14/8/2563
เลขที่ 3001742188 วันที่ 14/8/2563
เลขที่ 3001746188 วันที่ 24/8/2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จัดซื้อพัสดุเขางานของงานปรับปรุง
ฯบานขวัญนคร
จัดซื้อพัสดุเขางาน ของงาน
63
ปรับปรุงฯหมอแปลงบานสวนปารม
62

64 จางซอมรถยนต กค-3719 ยล
65 ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
1,284.00
1,284.00

15,850.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน รานแบซา วัสดุกอสราง วงเงิน
1,284.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 บาท
1,200.00 บาท
ราน แบซา วัสดุกอสราง
ราน แบซา วัสดุกอสราง
1,284.00 เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 1,200.00 บาท
วงเงิน 1,200.00 บาท
หจก ค็อกพิทเจริญการยาง
หจก ค็อกพิทเจริญการยาง
38 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง 38 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง
15,850.00 เฉพาะเจาะจง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
วงเงิน 15,850.00 บาท
วงเงิน 15,850.00 บาท
คัดเลือก

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถวน
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
ราคาเหมาะสม
คุณสมบัติครบถวน
ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง
เลขที่ 3001746289 วันที่ 24/8/2563
เลขที่ 30001746279 วันที่ 24/8/2563

เลขที่ 3001738957 วันที่ 10/8/2563

