แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
1
2

3

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงานฯ
ค่าวัสดุสานักงานฯ

ค่าวัสดุสานักงานฯ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
4,990.00
1,842.00

1,686.00

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน
4,990.00 บาท

ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน
4,990.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

4,990.00

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 2000156037 วันที่ 6/2/2564

1,842.00

ร้านยะลาเครื่องเขียน
ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง
(1999) วงเงิน 1,842.00
วงเงิน 1,842.00 บาท
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000156054 วันที่ 6/2/2564

1,686.00

ร้านยะลาเครื่องเขียน
ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง
(1999) วงเงิน 1,686.00
วงเงิน 1,686.00 บาท
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000156047 วันที่ 6/2/2564

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000156057 วันที่ 6/2/2564

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000156029 วันที่ 6/2/2564

4

ค่าวัสดุสานักงานฯ

1,725.00

1,725.00

ร้านยะลาเครื่องเขียน
ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง
(1999) วงเงิน 1,725.00
วงเงิน 1,725.00 บาท
บาท

5

ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน
80-4480 ยล.

6,770.00

6,770.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 6,770.00 บาท

6

ค่าวัสดุสานักงานฯ

2,283.00

2,283.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านยะลาเครื่องเขียน
ร้านยะลาเครื่องเขียน (1999)
(1999) วงเงิน 2,283.00
วงเงิน 2,283.00 บาท
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000156032 วันที่ 6/2/2564

7

ค่าซ่อม/บารุงฯ คอมพิวเตอร์

502.90

502.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 470.00 บาท

ร้านเอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 470.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000156028 วันที่ 6/2/2564

8

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

1,600.00

1,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์ วงเงิน
1,600.00 บาท

ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์ วงเงิน
1,600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000156043 วันที่ 6/2/2564

9

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
ประจาเดือน มกราคม 2564

32.10

32.10

เฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตาบลธาร องค์การบริหารส่วนตาบลธาร คุณสมบัติครบถ้วน,
โต วงเงิน 30.00 บาท
โต วงเงิน 30.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000156040 วันที่ 6/2/2564

10

ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน
80-4480 ยะลา

4,650.00

4,650.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 4,650.00 บาท

เลขที่ 2000156030 วันที่ 6/2/2564

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 6,770.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 4,650.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

11

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน
ประจาเดือน มกราคม 2564

1,326.80

1,326.80

เฉพาะเจาะจง

นายพ่วง ซิ้นเส้ง วงเงิน
1,240.00 บาท

12

ค่าวัสดุสานักงานฯ(ตลับหมึก
RICOH แผนกธุรการฯ)

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 2000167385 วันที่ 9/2/2564

13

ค่าวัสดุสานักงานฯ(ตลับหมึก
RICOH แผนกบัญชีฯ)

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 2000167454 วันที่ 9/2/2564

14

ค่าวัสดุสานักงานฯ(ตลับหมึก
RICOH แผนกก่อสร้างฯ)

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 2000167425 วันที่ 9/2/2564

รำคำกลำง

ค่าวัสดุสานักงานฯ(ตลับหมึก
15
RICOH)

3,424.00

3,424.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 3,424.00
บาท

ค่าวัสดุสานักงานฯ(ตลับหมึก
RICOH แผนกบริการลูกค้าฯ)

5,339.30

5,339.30

เฉพาะเจาะจง

3,210.00

3,210.00

18 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดฯ

535.00

535.00

19 ค่าน้าดื่ม ประจาเดือน ม.ค. 2564

535.00

20 ค่าบารุงบริเวณสานักงานฯ

16

17 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง (กฟย.ธต)

21

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน
ประจาเดือน มกราคม 2564

นายพ่วง ซิ้นเส้ง วงเงิน
1,240.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
เลขที่ 2000156062 วันที่ 6/2/2564

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
คุณสมบัติครบถ้วน,
เซ็นเตอร์ วงเงิน 3,424.00
ราคาเหมาะสม
บาท

เลขที่ 2000167322 วันที่ 9/2/2564

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

เลขที่ 2000167460 วันที่ 9/2/2564

ที่ทาการนิคมสร้างตนเองธาร ที่ทาการนิคมสร้างตนเองธาร
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง โต จังหวัดยะลา วงเงิน
โต จังหวัดยะลา วงเงิน
,ราคาเหมาะสม
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท

เลขที่ 2000178668 วันที่ 11/2/2564

เฉพาะเจาะจง

นังตาโฆษณา วงเงิน 500.00 นังตาโฆษณา วงเงิน 500.00 คุณสมบัติครบถ้วน
บาท
บาท
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000178586 วันที่ 11/2/2564

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะบริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะบริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000182668 วันที่ 15/2/2564

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะบริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะบริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000182654 วันที่ 15/2/2564

3,980.40

3,980.40

เฉพาะเจาะจง

นางสีตีรอเม๊าะ มากาเต วงเงิน นางสีตีรอเม๊าะ มากาเต วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
3,720.00 บาท
3,720.00 บาท
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000182636 วันที่ 15/2/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

22 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

23 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

24 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

25 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

26 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

27 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

11,360.20

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 11,360.20 (มหาชน) วงเงิน 11,360.20
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500145827 วันที่ 23/2/2564

21,711.50

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 21,711.50 (มหาชน) วงเงิน 21,711.50
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500145827 วันที่ 23/2/2564

19,206.00

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 19,206.00 (มหาชน) วงเงิน 19,206.00
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500145865วันที่ 23/2/2564

26,503.40

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 26,503.40 (มหาชน) วงเงิน 26,503.40
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500145827 วันที่ 23/2/2564

15,674.50

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 15,674.50 (มหาชน) วงเงิน 15,674.50
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500145827 วันที่ 23/2/2564

36,130.60

36,130.60

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 36,130.60 (มหาชน) วงเงิน 36,130.60
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500145827 วันที่ 23/2/2564

11,360.20

21,711.50

19,206.00

26,503.40

15,674.50

รำคำกลำง

28

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายแรงสูง (ตามวาระ)

33,179.95

33,179.95

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน นางสาวฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
27,200.00 บาท
27,200.00 บาท
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001824170 วันที่ 9/2/2564

29

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายแรงสูง (ตามวาระ)

64,330.71

64,330.71

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน นางสาวฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
52,500.00 บาท
52,500.00 บาท
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001830416 วันที่ 22/2/2564

11,314.70

11,314.70

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
11,314.18 บาท

เลขที่ 3001824220 วันที่ 9/2/2564

30 ขยายเขตฯ น.ส ยารีนา กาเต๊ะ

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
11,314.18 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

31 ขยายเขตฯ นางหะมีดะ เฮงดาดา

7,432.87

7,432.87

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,432.22 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,432.22 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001824238 วันที่ 9/2/2564

32 ขยายเขตฯ น.ส คอลีเยาะ เจะโวะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,792.25 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,792.25 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001824208 วันที่ 9/2/2564

33 ขยายเขตฯ นายมะเปาซี เจะมะ

7,080.73

7,080.73

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,616.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,616.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001824292 วันที่ 9/2/2564

34 ขยายเขตฯ นายอาหะมะ ดอเลาะ

2,964.50

2,964.50

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001824273 วันที่ 9/2/2564

35 ขยายเขตฯ นายมะรอเซะ มูนะ

9,131.34

9,131.34

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,533.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,533.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001824278 วันที่ 9/2/2564

36

ขยายเขตฯ นายอับดุลเลาะ หะยี
เลาะ

14,137.21

14,137.21

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
14,132.56 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
14,132.56 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001824229 วันที่ 9/2/2564

37

จ้างทาเหล็กปีนเสา,ประกับขุดดิน
ของงานย้ายเสาบ้านคอกช้างบน

8,025.00

8,025.00

เฉพาะเจาะจง

อู่วิภากุลการช่าง วงเงิน
8,025.00 บาท

อู่วิภากุลการช่าง วงเงิน
8,025.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001824909 วันที่ 10/2/2564

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 48,580.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
ราคาต่าสุด

เลขที่ 3001828161 วันที่ 17/2/2564

38 ซ่อมรถยนต์ 80-3102 ยะลา

48,580.00

48,580.00

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 48,580.00 บาท

39 ขยายเขตฯ นายสูลกิฟลี มะนาฮา

16,632.30

16,632.30

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
15,542.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
15,542.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829242 วันที่ 18/2/2564

40 ขยายเขตฯ น.ส คอลีเยาะ อาลีมามะ

15,116.87

15,116.87

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,126.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,126.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829260 วันที่ 18/2/2564

41 ขยายเขตฯ นายอิสมาแอล มะมูเลาะ

10,179.21

10,179.21

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,176.77 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,176.77 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829315 วันที่ 18/2/2564

2,996.98

2,996.98

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,800.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829218 วันที่ 18/2/2564

42 ขยายเขตฯ นายหามะ กาโฮง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

5,005.49

5,005.49

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,677.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,677.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829212 วันที่ 18/2/2564

140.00

140.00

เฉพาะเจาะจง

ซูฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
140.00 บาท

ซูฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
140.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001829128 วันที่ 18/2/2564

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายแรงสูง (ตามวาระ)

74,683.21

74,683.21

เฉพาะเจาะจง

นางสาวหัสเมาะห์ กาโฮง
วงเงิน 66,000.00 บาท

นางสาวหัสเมาะห์ กาโฮง
วงเงิน 66,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001830404 วันที่ 22/2/2564

46 ขยายเขตฯ น.ส ซากีเราะ เพ็งเลาะ

13,653.72

13,653.72

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
12,758.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
12,758.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829254 วันที่ 18/2/2564

47

ขยายเขตฯ คฟม. ซอยสาราญ จุดที่
1

24,607.91

24,607.91

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
24,607.91 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
24,607.91 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829321 วันที่ 18/2/2564

48

ขยายเขตฯ นายอับดุลรอหมาน
อาลีมามะ

5,720.83

5,720.83

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,345.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,345.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829306 วันที่ 18/2/2564

260.00

260.00

เฉพาะเจาะจง

ซูฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
260.00 บาท

ซูฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
260.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001829071 วันที่ 18/2/2564

50 ขยายเขตฯ นายรูฮูมา กาจะลากี

10,012.64

10,012.64

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,356.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,356.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829275 วันที่ 18/2/2564

51 ขยายเขตฯ ซ.สาราญ บ.วังศิลา

22,781.79

22,781.79

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
22,780.30 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
22,780.30 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829327 วันที่ 18/2/2564

3,939.29

3,939.29

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,679.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,679.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829250 วันที่ 18/2/2564

53 ขยายเขตฯ น.ส หม๊ะซง ซาซู

8,555.06

8,555.06

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,995.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,995.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829283 วันที่ 18/2/2564

54 ขยายเขตฯ น.ส นิล๊ะ กาเต๊ะ

15,661.18

15,661.18

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,635.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,635.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829290 วันที่ 18/2/2564

43 ขยายเขตฯ นายอับดุลรอนิง บือโต
44 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
45

49 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

52

ขยายเขตฯ น.ส บุหงาวาตี อุเซ็งลา
นง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

55 ขยายเขตฯ นายกอเดร์ ฮาแวร์

5,084.68

5,084.68

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,751.00 บาท

56 ขยายเขตฯ นายรุสลัน อาลีมามะ

5,051.96

5,051.96

เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายแรงสูง (ตามวาระ)

21,211.68

21,211.68

58 ซ่อมรถยนต์ 80-7555 ยล.

7,490.00

57

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,751.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829298 วันที่ 18/2/2564

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,721.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,721.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001829204 วันที่ 18/2/2564

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
17,500.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
17,500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001830387 วันที่ 22/2/2564

7,490.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคอตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคอตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 7,490.00 บาท
วงเงิน 7,490.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001833096 วันที่ 25/2/2564

รำคำกลำง

59

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
รถยนต์ 80-3378 ยะลา

16,221.20

16,221.20

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 16,221.20 บาท
วงเงิน 16,221.20 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001833105 วันที่ 25/2/2564

60

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายแรงสูง (ตามวาระ)

41,741.40

41,741.40

เฉพาะเจาะจง

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
34,590.00 บาท

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
34,590.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001821393 วันที่ 4/2/2564

61

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายแรงสูง (ตามวาระ)

67,783.00

67,783.00

เฉพาะเจาะจง

นายมูฮัมหมัด มะแซ วงเงิน
56,400.00 บาท

นายมูฮัมหมัด มะแซ วงเงิน
56,400.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001828207 วันที่ 17/2/2564

330,630.00 330,597.90

เฉพาะเจาะจง

หจก.ตัสนีม วงเงิน
330,000.00 บาท

หจก.ตัสนีม วงเงิน
320,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่โครงการ e-GP 64027256761 วันที่
2/3/2564

62

จ้างเหมาฯ ก่อสร้างลานคอนกรีต
รอบอาคารโรงเก็บมิเตอร์ฯ
ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

คัดเลือก
ประกวดราคา
เชิญชวน
e-bidding

