แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

1

ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
80-3102 ยะลา

2

ค่าวัสดุสานักงานฯ จัดซื้อตลับหมึก
SAMSUNG

4,173.00

3

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน
ประจาเดือน กันยายน 2563

4

ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสานักงานและ
วัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงานฯ

5

ค่าวัสดุสานักงานฯ จัดซื้อตลับหมึก
SAMSUNG MLT-D307 L

6

ค่าบารุงบริเวณสานักงานฯ

7

ค่าวัสดุสานักงานฯ จัดซื้อตลับหมึก
SAMSUNG MLT-D307 L

8

ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กค 9465 ยล

9

ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บต
5745 ยะลา

ค่าวัสดุสานักงานฯ (ตลับหมึก SP
10 230H(3K) แผนกบัญชีและการเงิน
กฟส.บสต.)

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ร้านพีรยุทธ ยานยนต์ วงเงิน
600.00 บาท

ร้านพีรยุทธ ยานยนต์ วงเงิน
600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585260 วันที่ 11/10/2563

4,173.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585278 วันที่ 11/10/2563

3,852.00

3,852.00

เฉพาะเจาะจง

นางสีตีรอเม๊าะ มากาเต วงเงิน นางสีตีรอเม๊าะ มากาเต วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน,
3,600.00 บาท
3,600.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585247 วันที่ 11/10/2563

5,960.00

5,960.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์ วงเงิน
5,960.00 บาท

6,206.00

6,206.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,206.00
บาท

535.00

535.00

642.00

642.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์ วงเงิน
5,960.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585268 วันที่ 11/10/2563

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,206.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585286 วันที่ 11/10/2563

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585242 วันที่ 11/10/2563

6,206.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,206.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,206.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585281 วันที่ 11/10/2563

5,281.63

5,281.63

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง (1972)จากัดสาขายะลา
วงเงิน 5,281.63 บาท

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972)จากัดสาขายะลา
วงเงิน 5,281.63 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585258 วันที่ 11/10/2563

270.00

270.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 270.00 บาท

หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 270.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001585272 วันที่ 11/10/2563

5,339.30

5,339.30

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
คุณสมบัติครบถ้วน,
จากัด วงเงิน 5,339.30 บาท จากัด วงเงิน 5,339.30 บาท ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619129 วันที่ 17/10/2563

6,206.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
11
ประจาเดือน ตุลาคม 2563
ค่าวัสดุสานักงานฯ จัดซื้อตลับหมึก
12
SAMSUNG MLT-D307 L

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
535.00

6,206.00

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

535.00

องค์การบริหารส่วนตาบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

องค์การบริหารส่วนตาบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619106 วันที่ 17/10/2563

6,206.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,206.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,206.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619163 วันที่ 17/10/2563

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619205 วันที่ 17/10/2563

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619119 วันที่ 17/10/2563

13 ค่าวัสดุสานักงานฯ

2,930.00

2,930.00

ร้านยะลาเครื่องเขียน
ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง
(1999) วงเงิน 2,930.00
วงเงิน 2,930.00 บาท
บาท

14 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

4,370.00

4,370.00

เฉพาะเจาะจง

2,687.00

ร้านยะลาเครื่องเขียน
ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง
(1999) วงเงิน 2,687.00
วงเงิน 2,687.00 บาท
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619201 วันที่ 17/10/2563

องค์การบริหารส่วนตาบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619137 วันที่ 17/10/2563

ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
วงเงิน 568.00 บาท
ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

ร้านยะลาเครื่องเขียน
คุณสมบัติครบถ้วน,
(1999) วงเงิน 568.00 บาท ราคาเหมาะสม
ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
คุณสมบัติครบถ้วน,
500.00 บาท
ราคาเหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,206.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,206.00
บาท

15 ค่าวัสดุสานักงานฯ

2,687.00

ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์ วงเงิน
4,370.00 บาท

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
16
ประจาเดือน กันยายน 2563

535.00

535.00

องค์การบริหารส่วนตาบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

17 ค่าวัสดุสานักงานฯ

568.00

568.00

เฉพาะเจาะจง

535.00

535.00

18

ค่าน้าดื่ม ประจาเดือน กันยายน
2563

ค่าวัสดุสานักงานฯ จัดซื้อตลับหมึก
19
SAMSUNG MLT-D307 L

6,206.00

6,206.00

ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์ วงเงิน
4,370.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619179 วันที่ 17/10/2563
เลขที่ 2001619208 วันที่ 17/10/2563
เลขที่ 2001619158 วันที่ 17/10/2563

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
20

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ แผนกบัญชี
และการเงิน

21 ค่าวัสดุสานักงานฯ

22 ค่าวัสดุสานักงานฯ
ค่าวัสดุสานักงานฯ จัดซื้อกระดาษ
23
A4 ประจาเดือน กันยายน 2563

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
2,237.38
3,251.00

3,251.00

รำคำกลำง

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619193 วันที่ 17/10/2563

3,251.00

ร้านยะลาเครื่องเขียน
ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง
(1999) วงเงิน 3,251.00
วงเงิน 3,251.00 บาท
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001619193 วันที่ 17/10/2563

15,685.90

25 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

27,049.78

27,049.78

28 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

26,624.00

เลขที่ 2001619214 วันที่ 17/10/2563

3,251.00

15,685.90

11,497.30

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

ร้านยะลาเครื่องเขียน
ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง
(1999) วงเงิน 3,251.00
วงเงิน 3,251.00 บาท
บาท

24 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

27 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

ร้านเอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 2,100.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

1,123.00

19,419.90

ร้านเอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 2,100.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

2,237.38

1,123.00

26 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.00
บาท
ธนาคารกรุงไทย จากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 15,685.90
บาท
ธนาคารกรุงไทย จากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 27,049.78
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
คุณสมบัติครบถ้วน,
เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.00
ราคาเหมาะสม
บาท
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
(มหาชน) วงเงิน 15,685.90
ราคาเหมาะสม
บาท
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
(มหาชน) วงเงิน 27,049.78
ราคาเหมาะสม
บาท

เลขที่ 2001619150 วันที่ 17/10/2563
เลขที่ 2500923895 วันที่ 22/10/2563
เลขที่ 2500923895 วันที่ 22/10/2563

19,419.90

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 19,419.90 (มหาชน) วงเงิน 19,419.90
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500923938 วันที่ 22/10/2563

11,497.30

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 11,497.30 (มหาชน) วงเงิน 11,497.30
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500923895 วันที่ 22/10/2563

26,624.00

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 26,624.00 (มหาชน) วงเงิน 26,624.00
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500923895 วันที่ 22/10/2563

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

29 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
16,028.30

รำคำกลำง
16,028.30

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 16,028.30 (มหาชน) วงเงิน 16,028.30
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500923895 วันที่ 22/10/2563

ค่าซ่อมบารุงฯยานฯ (ค่า
30
น้ามันเครื่องฯ)

360.00

360.00

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
เฉพาะเจาะจง (สานักงานใหญ่) วงเงิน
360.00 บาท

31 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

646.50

646.50

เฉพาะเจาะจง

32 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

684.00

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
(สานักงานใหญ่) วงเงิน
360.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500981509 วันที่ 10/11/2563

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จากัด วงเงิน 646.50 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500968830 วันที่ 5/11/2563

684.00

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
เฉพาะเจาะจง (สานักงานใหญ่) วงเงิน
684.00 บาท

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
(สานักงานใหญ่) วงเงิน
684.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001656633 วันที่ 25/10/2563

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
(สานักงานใหญ่) วงเงิน
684.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001656633 วันที่ 25/10/2563

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จากัด วงเงิน 646.50 บาท

33 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

684.00

684.00

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
เฉพาะเจาะจง (สานักงานใหญ่) วงเงิน
684.00 บาท

34 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงานฯ

749.00

749.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฮาฟิส การไฟฟ้า วงเงิน
700.00 บาท

ร้านฮาฟิส การไฟฟ้า วงเงิน
700.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001656727 วันที่ 25/10/2563

214.00

214.00

สถานตรวจสภาพรถยนต์ อิ
เฉพาะเจาะจง ควานตรวจสภาพรถ วงเงิน
200.00 บาท

สถานตรวจสภาพรถยนต์ อิ
ควานตรวจสภาพรถ วงเงิน
200.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001656730 วันที่ 25/10/2563

4,276.59

4,276.59

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
เฉพาะเจาะจง (สานักงานใหญ่) วงเงิน
4,276.59 บาท

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
(สานักงานใหญ่) วงเงิน
4,276.59 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500981509 วันที่ 10/11/2563

35

ค่าตรวจสภาพรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กค 9465 ยล

36 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

37

ค่าซ่อมบารุงฯยานฯ หมายเลข
ทะเบียน 80-3378 ยล

695.50

695.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลาเอสพี แทรคเตอร์
วงเงิน 695.50 บาท

38

ค่าซ่อมบารุงฯยานฯ (น้ามันเบรค
รถยนต์ 80-4480 ยล)

145.00

145.00

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จากัด วงเงิน 145.00 บาท

39 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

รำคำกลำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

หจก.ยะลาเอสพี แทรคเตอร์
วงเงิน 695.50 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001656724 วันที่ 25/10/2563

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จากัด วงเงิน 145.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500968815 วันที่ 5/11/2563

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
เฉพาะเจาะจง (สานักงานใหญ่) วงเงิน
19,149.10 บาท

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
(สานักงานใหญ่) วงเงิน
19,149.10 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500981509 วันที่ 10/11/2563

19,149.10

19,149.10

107.00

107.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านนังสตายานยนต์ วงเงิน
100.00 บาท

ร้านนังสตายานยนต์ วงเงิน
100.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001668209 วันที่ 27/10/2563

41 จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงสูงตามวาระ

49,678.17

49,678.17

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
41,000.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
41,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001764774 วันที่ 2/10/2563

จัดซื้อพัสดุเข้างาน ของงาน
42 ปรับปรุงตั้งเสริมหม้อแปลงบ้านกา
โสดนอก

1,102.10

1,102.10

เฉพาะเจาะจง

ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
1,030.00 บาท
1,030.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001764840 วันที่ 5/10/2563

551.05

551.05

เฉพาะเจาะจง

ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
515.00 บาท
515.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001764823 วันที่ 5/10/2563

551.05

551.05

เฉพาะเจาะจง

ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
515.00 บาท
515.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001764827 วันที่ 5/10/2563

551.05

551.05

เฉพาะเจาะจง

1,102.10

1,102.10

40 ค่าซ่อม/บารุงฯ/ยานฯ

43

จัดซื้อพัสดุเข้างานของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบ้านทานบ จุดที่ 3

จัดซื้อพัสดุเข้างาน ของานขยายเขต
ฯไฟทางหลวงบ้านตะบิงติงงี
จัดซื้อพัสดุเข้างานของงานขยาย
45 เขตฯไฟทางหลวงบ้านปีแซคละ จุด
ที่ 2
จัดซื้อพัสดุเข้างาน ของงานขยาย
46
เขตฯไฟทางหลวงบ้านกูหมัง
44

ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน
515.00 บาท
ร้าน แบซา วัสดุก่อสร้าง
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 1,030.00 บาท

ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
515.00 บาท
ราคาเหมาะสม
ร้าน แบซา วัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 1,030.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001764814 วันที่ 5/10/2563
เลขที่ 3001764850 วันที่ 5/10/2563

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

47

จัดซื้อพัสดุเข้างานของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบ้านทานบ จุดที่ 2

551.05

551.05

เฉพาะเจาะจง

ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
515.00 บาท
515.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001764805 วันที่ 5/10/2563

48

จัดซื้อพัสดุเข้างาน ของงานขยาย
เขตฯไฟทางหลวงบ้านปาลอบาตะ

551.05

551.05

เฉพาะเจาะจง

ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน ร้านแบซา วัสดุก่อสร้าง วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
515.00 บาท
515.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001764833 วันที่ 5/10/2563

49

จัดซื้อมีดปอกสายเคเบิ้ล(ระบบ 33
kv.)

8,560.00

8,560.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนงค์นาถ สุคันธรส
วงเงิน 8,000.00 บาท

นางสาวอนงค์นาถ สุคันธรส
วงเงิน 8,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001765106 วันที่ 6/10/2563

50

ขยายเขตฯ นายอับดุลรอสะ เบ็ญ
โต๊ะมิง

4,734.61

4,734.61

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,424.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,424.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766679 วันที่ 9/10/2563

51

ขยายเขตฯ คฟม.บ้านสันติ 2 ซอย
6 จุดที่ 2

13,551.66

13,551.66

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
12,664.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
12,664.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766750 วันที่ 9/10/2563

52 ขยายเขตฯ คฟม. นายแวสาแม สียะ

3,089.94

3,089.94

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,887.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,887.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766696 วันที่ 9/10/2563

53 ขยายเขตฯ นางสาวแยนะ มะแร

9,331.17

9,331.17

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,720.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,720.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766744 วันที่ 9/10/2563

54 ขยายเขตฯ นายยูโซ๊ะ แวเดง

3,082.95

3,082.95

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,880.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,880.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766737 วันที่ 9/10/2563

55 ขยายเขตฯ นายมะลีเป็ง มูซอดี

3,117.24

3,117.24

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,913.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,913.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766709 วันที่ 9/10/2563

15,048.69

15,048.69

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
14,063.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
14,063.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766765 วันที่ 9/10/2563

5,311.99

5,311.99

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,964.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,964.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766756 วันที่ 9/10/2563

12,019.99

12,019.99

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
11,233.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
11,233.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766715 วันที่ 9/10/2563

56

ขยายเขตฯ คฟม. บ้านสันติ 2 ซอย
6

57 ขยายเขตฯ น.ส ฮุสนี แวกือจิ
58 ขยายเขตฯ นายดอรอเซะ สาแม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

4,720.96

4,720.96

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,412.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,412.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766690 วันที่ 9/10/2563

5,992.47

5,992.47

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,600.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766726 วันที่ 9/10/2563

11,021.00

11,021.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี. แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี. แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 11,021.00 บาท
วงเงิน 11,021.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001767813 วันที่ 12/10/2563

62 จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย

34,908.75

34,908.75

บริษัท อัลติเมท พลัสซัพพลาย บริษัท อัลติเมท พลัสซัพ
เฉพาะเจาะจง จากัด วงเงิน 34,908.75 พลาย จากัด วงเงิน
บาท
34,908.75 บาท

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสาย
มาเลเซีย

10,736.23

10,736.23

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,032.00 บาท

64 ขยายเขตฯ นางภัสรา สังข์กล่อม

7,708.44

7,708.44

เฉพาะเจาะจง

65 ขยายเขตฯ คฟม. นายรอมลี กอและ

3,124.07

3,124.07

19,663.45

67 ขยายเขตฯ น.ส ฟารีด๊ะ ดอเลาะ

59

ขยายเขตฯ คฟม.นายมูหามาดอรอ
พี สาแม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

60 ขยายเขตฯ นางฆัยมะ ยูโซ๊ะ
61

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 80-3378
ยล.

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001776517 วันที่ 19/10/2563

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,032.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772440 วันที่ 22/10/2563

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,203.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,203.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772510 วันที่ 22/10/2563

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,918.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,918.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772566 วันที่ 22/10/2563

19,663.45

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
18,372.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
18,372.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772455 วันที่ 22/10/2563

2,065.41

2,065.41

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,930.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,930.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772528 วันที่ 22/10/2563

68 ขยายเขตฯ คฟม.นายดอเลาะ แยนา

6,541.46

6,541.46

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
6,113.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
6,113.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772447 วันที่ 22/10/2563

69 ขยายเขตฯ นายฮาซัน มอสู

1,577.32

1,577.32

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,473.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,473.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772504 วันที่ 22/10/2563

63

66

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะปอเนาะบู
เก๊ะปาโจ

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,880.08

1,880.08

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,757.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,757.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772493 วันที่ 22/10/2563

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบ้านปาลอ
บาตะ

10,659.67

10,659.67

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772558 วันที่ 22/10/2563

72 ขยายเขตฯ นายมะสากี ตะเละมะ

1,224.65

1,224.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,143.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,143.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772484 วันที่ 22/10/2563

70 ขยายเขตฯ คฟม.นางซาวียะห์ ีเดร์
ลึ
71

73

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบ้านทานบ
จุดที่ 3

10,659.67

10,659.67

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772546 วันที่ 22/10/2563

74

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะสายตือนือ
ริง

9,550.66

9,550.66

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,924.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,924.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772469 วันที่ 22/10/2563

75

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบ้านทานบ
จุดที่ 2

10,659.67

10,659.67

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772538 วันที่ 22/10/2563

76

ขยายเขตฯ ไฟทางหลวงบ้านปีแซ
คละ จุดที่ 2

10,659.67

10,659.67

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,961.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001772544 วันที่ 22/10/2563

77 ขยายเขตฯ นางตงปีเสาะ ดาราเซะ

7,887.19

7,887.19

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,366.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,366.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001766685 วันที่ 26/10/2563

78 จัดซื้อเบ็เตล็ดด้านช่าง(จอบ,ด้าม)

1,350.00

1,350.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
1,350.00 บาท

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
1,350.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001774787 วันที่ 28/10/2563

79 จัดซื้อเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

7,076.00

7,076.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา ไทยวัฒน์ วงเงิน
7,076.00 บาท

หจก.ยะลา ไทยวัฒน์ วงเงิน
7,076.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001774812 วันที่ 28/10/2563

80 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

คัดเลือก

