แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

4,323.34

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง
เฉพาะเจาะจง (1972)จ้ากัดสาขายะลา
วงเงิน 4,323.34 บาท

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง
(1972)จ้ากัดสาขายะลา
วงเงิน 4,323.34 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314822 วันที่ 12/3/2564

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314453 วันที่ 12/3/2564

นายพ่วง ซินเส้ง วงเงิน
1,120.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314307 วันที่ 12/3/2564

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
(ส้านักงานใหญ่) วงเงิน
300.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000313944 วันที่ 12/3/2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลธาร องค์การบริหารส่วนต้าบลธาร คุณสมบัติครบถ้วน,
โต วงเงิน 30.00 บาท
โต วงเงิน 30.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314278 วันที่ 12/3/2564

1

ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์
เลขทะเบียน 80-7073 ยล

2

ค่าวัสดุส้านักงาน (กระดาษ A4
ประจ้าเดือน ก.พ. 64)

1,123.50

1,123.50

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

3

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน
ประจ้าเดือน ก.พ. 2563

1,198.40

1,198.40

เฉพาะเจาะจง

4

ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษายานยนต์ 1
กฆ 1401 กทม.

5

4,323.34

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

นายพ่วง ซินเส้ง วงเงิน
1,120.00 บาท

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
เฉพาะเจาะจง (ส้านักงานใหญ่) วงเงิน
300.00 บาท

300.00

300.00

ค่าบริการก้าจัดขยะมูลฝอย
ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

32.10

32.10

6

ค่าบริการก้าจัดขยะมูลฝอย
ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

535.00

535.00

องค์การบริหารส่วนต้าบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

องค์การบริหารส่วนต้าบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314337 วันที่ 12/3/2564

7

ค่าวัสดุส้านักงาน (กระดาษ A4
ประจ้าเดือน มี.ค. 64)

1,123.50

1,123.50

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314397 วันที่ 12/3/2564

8

ค่าน้าดื่ม ประจ้าเดือน ก.พ. 64

535.00

535.00

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000313886 วันที่ 12/3/2564

9

ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์
เลขทะเบียน กค 3719 ยล

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง
เฉพาะเจาะจง (1972)จ้ากัดสาขายะลา
วงเงิน 5,840.60 บาท

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง
(1972)จ้ากัดสาขายะลา
วงเงิน 5,840.60 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314740 วันที่ 12/3/2564

5,840.60

5,840.60

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

1,289.35

1,289.35

เฉพาะเจาะจง

ร้าน SR ก๊อปปี้ วงเงิน
1,205.00 บาท

ร้าน SR ก๊อปปี้ วงเงิน
1,205.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้วน,
เลขที่ 2000314019 วันที่ 12/3/2564
ราคาเหมาะสม

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000313912 วันที่ 12/3/2564

12 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ กค 3719 ยล

7,939.40

7,939.40

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีรยุทธยานยนต์ วงเงิน
7,420.00 บาท

ร้านพีรยุทธยานยนต์ วงเงิน
7,420.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314535 วันที่ 12/3/2564

ค่าถ่ายเอกสาร (แผนกก่อสร้างและ
ปฏิบัติการ)

1,850.03

1,850.03

เฉพาะเจาะจง

ร้านสติวเด้นท์ก๊อปปี้3 วงเงิน ร้านสติวเด้นท์ก๊อปปี้3 วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน,
1,729.00 บาท
1,729.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314101 วันที่ 12/3/2564

963.00

963.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านนาโนคอมพิวเตอร์ วงเงิน ร้านนาโนคอมพิวเตอร์ วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน,
900.00 บาท
900.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314488 วันที่ 12/3/2564

2,280.00

2,280.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 2,280.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314236 วันที่ 12/3/2564

10

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ค่าถ่ายเอกสารประจ้าเดือน ก.พ.
2564

11 ค่าบ้ารุงบริเวณส้านักงานฯ

13

14 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
15 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ บต 5492 ยล

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 2,280.00 บาท

16

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน
ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

3,595.20

3,595.20

เฉพาะเจาะจง

นางสีตีรอเม๊าะ มากาเต วงเงิน นางสีตีรอเม๊าะ มากาเต วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน,
3,360.00 บาท
3,360.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314707 วันที่ 12/3/2564

17

ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดส้านักงาน
(ชันวางของฯ)

310.00

310.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์
วงเงิน 310.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2100072406 วันที่ 12/3/2564

1,058.23

1,058.23

เฉพาะเจาะจง

ร้านสติวเด้นท์ก๊อปปี้3 วงเงิน ร้านสติวเด้นท์ก๊อปปี้3 วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน,
989.00 บาท
989.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000314913 วันที่ 12/3/2564

449.40

449.40

เฉพาะเจาะจง

ร้าน SP เซอร์วิส วงเงิน
420.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000313977 วันที่ 12/3/2564

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 15,796.40 (มหาชน) วงเงิน 15,796.40
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500233659 วันที่ 23/3/2564

18 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (แผนกธุรการ)
19

ค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
1กฆ 7395 ยล

20 ค่าจัดซือน้ามันเชือเพลิงฯ

15,796.40

15,796.40

ร้าน ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์
วงเงิน 310.00 บาท

ร้าน SP เซอร์วิส วงเงิน
420.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

21 ค่าจัดซือน้ามันเชือเพลิงฯ

22 ค่าจัดซือน้ามันเชือเพลิงฯ

23 ค่าจัดซือน้ามันเชือเพลิงฯ

24 ค่าจัดซือน้ามันเชือเพลิงฯ

25 ค่าจัดซือน้ามันเชือเพลิงฯ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
24,193.40

24,565.10

46,792.90

9,007.40

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

24,193.40

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 24,193.40 (มหาชน) วงเงิน 24,193.40
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500233643 วันที่ 23/3/2564

24,565.10

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 24,565.10 (มหาชน) วงเงิน 24,565.10
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500233643 วันที่ 23/3/2564

46,792.90

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 46,792.90 (มหาชน) วงเงิน 46,792.90
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500233643 วันที่ 23/3/2564

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 9,007.40
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500233643 วันที่ 23/3/2564

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 24,661.90 (มหาชน) วงเงิน 24,661.90
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500233643 วันที่ 23/3/2564

รำคำกลำง

9,007.40

24,661.90

24,661.90

4,066.00

4,066.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านช่างลี เซอร์วิส วงเงิน
3,800.00 บาท

27 ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดส้านักงาน

2,140.00

2,140.00

เฉพาะเจาะจง

28 ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

790.73

790.73

4,100.00

4,100.00

26

ค่าจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ในส้านักงานฯ
(ล้างเครื่องปรับอากาศ)

ค่าจัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
29 ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กฉ
129 ยล.

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
(มหาชน) วงเงิน 9,007.40
บาท

ร้านช่างลี เซอร์วิส วงเงิน
3,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000374366 วันที่ 24/3/2564

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000374155 วันที่ 24/3/2564

เฉพาะเจาะจง

ร้านมารีนาธาร วงเงิน
739.00 บาท

ร้านมารีนาธาร วงเงิน
739.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000374260 วันที่ 24/3/2564

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 4,100.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 4,100.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000374098 วันที่ 24/3/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000374188 วันที่ 24/3/2564

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จ้ากัด วงเงิน 95.00 บาท

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จ้ากัด วงเงิน 95.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000374535 วันที่ 24/3/2564

5,339.30

เฉพาะเจาะจง

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

เลขที่ 2000374595 วันที่ 24/3/2564

1,440.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 1,440.00 บาท

535.00

31

ค่าน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์
เลขทะเบียน 1 กฆ 7395 ยล

95.00

95.00

32

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงานฯ (ตลับหมึก
ฯ)

5,339.30

33

ค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
รถยนต์ เลขทะเบียน กค 9465 ยล

1,440.00

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงานฯ (จัดซือ
35 ตลับหมึก Samsung แผนกบริการ
ลูกค้าฯ)
ค่าวัสดุส้านักงานฯ (จัดซือตลับหมึก
36 Samsung และ Drum แผนก
บริการลูกค้าและการตลาดฯ)

4,173.00

11,770.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

องค์การบริหารส่วนต้าบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

535.00

8,346.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต้าบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

ค่าบริการก้าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
30
มูลฝอย ประจ้าเดือน มีนาคม 2564

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงานฯ (จัดซือ
34 ตลับหมึก Samsung แผนก
ก่อสร้างฯ)

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 1,440.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000374122 วันที่ 24/3/2564

8,346.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 8,346.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 8,346.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000374219 วันที่ 24/3/2564

4,173.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000380937 วันที่ 25/3/2564

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 11,770.00 เซ็นเตอร์ วงเงิน 11,770.00
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2000381027 วันที่ 25/3/2564

11,770.00

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงานฯ (จัดซือ
37 Drum แผนกบริการลูกค้าและ
การตลาดฯ)

5,564.00

5,564.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 5,564.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 5,564.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000380912 วันที่ 25/3/2564

38 ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

1,917.76

1,917.76

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
1,800.00 บาท
1,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000380841 วันที่ 25/3/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

39 ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลา
เฉพาะเจาะจง ไทยวัฒน์ (ส้านักงานใหญ่)
วงเงิน 1,950.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลา
ไทยวัฒน์ (ส้านักงานใหญ่)
วงเงิน 1,950.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2100087179 วันที่ 25/3/2564

1,950.00

1,950.00

40 ค่าจัดซือน้ามันเชือเพลิงฯ

231.84

231.84

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จ้ากัด วงเงิน 231.84 บาท

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จ้ากัด วงเงิน 231.84 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500249899 วันที่ 26/3/2564

41 ค่าจัดซือน้ามันเชือเพลิงฯ

144.66

144.66

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จ้ากัด วงเงิน 144.66 บาท

สหกรณ์การเกษตรธารโต
จ้ากัด วงเงิน 144.66 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500249899 วันที่ 26/3/2564

577.80

577.80

เฉพาะเจาะจง

ร้านบันนังสตา เภสัช วงเงิน
540.00 บาท

ร้านบันนังสตา เภสัช วงเงิน
540.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000397268 วันที่ 30/3/2564

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000397376 วันที่ 30/3/2564

42

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส้านักงานฯ (เจล
แอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์)

ค่าวัสดุส้านักงานฯ (จัดซือตลับหมึก
43
Samsung แผนกธุรการฯ)

4,173.00

4,173.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

44 ขยายเขตฯ มารีนา วาเตะ

2,983.93

2,983.93

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,788.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,788.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837061 วันที่ 5/3/2564

45 ขยายเขตฯ น.ส นิอารินี แวอาลี

2,798.27

2,798.27

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,615.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,615.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837173 วันที่ 5/3/2564

46 ขยายเขตฯ มารีญา เจ๊ะแม

9,131.34

9,131.34

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,130.31 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,130.31 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837202 วันที่ 5/3/2564

47 ขยายเขตฯ น.ส นูรีดา สาเมาะ

4,443.47

4,443.47

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,152.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,152.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837182 วันที่ 5/3/2564

48 ขยายเขตฯ น.ส รอซีดะห์ เจะมะ

5,058.56

5,058.56

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,727.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,727.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837161 วันที่ 5/3/2564

49 ขยายเขตฯ นายการียา ตาเห

2,996.98

2,996.98

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,800.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837055 วันที่ 5/3/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

50 ขยายเขตฯ นายมะสือเด็ง เซ็ง

2,977.42

2,977.42

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,782.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,782.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837152 วันที่ 5/3/2564

8,612.95

8,612.95

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,611.36 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,611.36 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837213 วันที่ 5/3/2564

52 ย้ายเสา ร.ร สุทธิศาสน์วิทยา

6,936.65

6,936.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,480.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,480.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837070 วันที่ 5/3/2564

53 ขยายเขตฯ นายมะตอเฮ ราแดง

4,584.92

4,584.92

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,582.81 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,582.81 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837041 วันที่ 5/3/2564

54 ขยายเขตฯ น.ส นูรีดา มะสะ

8,701.54

8,701.54

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,132.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,132.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837190 วันที่ 5/3/2564

55 ขยายเขตฯ น.ส ฮารอเมาะ เจะโซะ

5,740.28

5,740.28

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,739.48 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,739.48 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837195 วันที่ 5/3/2564

ขยายเขตฯ นางสีตีรอฮานา อาลีมา
มะ

8,925.21

8,925.21

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,340.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,340.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837166 วันที่ 5/3/2564

57 ขยายเขตฯ น.ส นารีมะห์ แวอุเซ็ง

2,798.27

2,798.27

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,615.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,615.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001837146 วันที่ 5/3/2564

58

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

47,866.34

47,866.34

เฉพาะเจาะจง

นายสุทัศน์ ปัญญานิน วงเงิน
38,500.00 บาท

นายสุทัศน์ ปัญญานิน วงเงิน
38,500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001838817 วันที่ 9/3/2564

59

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

27,415.65

27,415.65

เฉพาะเจาะจง

นางสาวหัสเมาะห์ กาโฮง
วงเงิน 23,500.00 บาท

นางสาวหัสเมาะห์ กาโฮง
วงเงิน 23,500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001839734 วันที่ 10/3/2564

60

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

90,976.99

90,976.99

เฉพาะเจาะจง

นายมูฮัมหมัด มะแซ วงเงิน
75,500.00 บาท

นายมูฮัมหมัด มะแซ วงเงิน
75,500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001839724 วันที่ 10/3/2564

61

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

74,818.66

74,818.66

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
74,818.66 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
74,818.66 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001841788 วันที่ 15/3/2564

51

56

ขยายเขตฯ ปป.ตังเสริมหม้อแปลง
บ.จาเราะแป

รำคำกลำง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

10,800.00

10,800.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 10,800.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 10,800.00 บาท

63 ขยายเขตฯ นายมะแอ กาสอ

2,145.91

2,145.91

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,005.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,005.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845698 วันที่ 22/3/2564

64 ขยายเขตฯ นายหาลาวี มะสาวา

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845676 วันที่ 22/3/2564

65 ขยายเขตฯ นายยะห์ยา สาและ

10,302.61

10,302.61

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,301.96 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
10,301.96 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845557 วันที่ 22/3/2564

66 ขยายเขตฯ นายมะรุกมาน สียะ

4,455.97

4,455.97

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,455.48 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,455.48 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845544 วันที่ 22/3/2564

67 ขยายเขตฯ นายนุรดิง เจ๊ะเมาะ

2,022.33

2,022.33

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,888.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,888.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845642 วันที่ 22/3/2564

68 ขยายเขตฯ นางแยนะ แวสะแม

2,791.53

2,791.53

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,608.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,608.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845638 วันที่ 22/3/2564

69 ขยายเขตฯ น.ส สารีป๊ะ เจะล้า

8,918.62

8,918.62

เฉพาะเจาะจง

อับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,917.38 บาท

อับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,917.38 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845566 วันที่ 22/3/2564

70 ขยายเขตฯ นายซูฟอัฟฟาน อาแว

2,964.50

2,964.50

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,770.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,770.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845666 วันที่ 22/3/2564

71 ขยายเขตฯ นายกามารู มามะ

3,009.98

3,009.98

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,812.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,812.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845769 วันที่ 22/3/2564

72 ขยายเขตฯ นายมาหามะ แมะแยะ

4,462.54

4,462.54

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,461.90 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,461.90 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845551 วันที่ 22/3/2564

73 ขยายเขตฯ น.ส แซนะ กาจะลากี

2,765.58

2,765.58

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,584.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,584.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845750 วันที่ 22/3/2564

62

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ค่าจัดซือ/เปลี่ยนยางรถยนต์ กค
9465 ยล.

เลขที่ 3001843717 วันที่ 15/3/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

74

ขยายเขตฯ นางสาวสุรายะห์ บือรา
เฮง

75 ขยายเขตฯ นายซาอุดี สาเลง
76

ขยายเขตฯ ย้ายเสา ร.ร นิคมสร้าง
ตนเองพัฒนาภาคใต้

77 จัดซือเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
78

ค่าจัดซือ/เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์
80-3102 ยล.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,194.48

2,194.48

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845582 วันที่ 22/3/2564

2,798.27

2,798.27

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,615.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,615.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845650 วันที่ 22/3/2564

4,523.96

4,523.96

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,226.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,226.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001845709 วันที่ 22/3/2564

4,450.00

4,450.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลาไทยวัฒน์ วงเงิน
4,450.00 บาท

หจก.ยะลาไทยวัฒน์ วงเงิน
4,450.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001846875 วันที่ 23/3/2564

7,800.00

7,800.00

เฉพาะเจาะจง

ซูเฮงการช่าง วงเงิน
7,800.00 บาท

ซูเฮงการช่าง วงเงิน
7,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001846753 วันที่ 23/3/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
ราคาต่้าสุด

เลขที่ 3001846765 วันที่ 23/3/2564

79 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 80-2022 ยล.

34,400.50

34,400.50

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 34,400.50 บาท
วงเงิน 34,400.50 บาท

80 ขยายเขต ฯ นายลาเต๊ะ กาเดร์

14,948.14

14,948.14

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
14,946.33 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
14,946.33 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001847526 วันที่ 24/3/2564

81 ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

450.00

450.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
450.00 บาท

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
450.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001848429 วันที่ 24/3/2564

82 ขยายเขต นายอาหามะ เจ๊ะดอมะ

25,024.88

25,024.88

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
25,020.88 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
25,020.88 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850946 วันที่ 31/3/2564

83 ขยายเขตฯ นายอามีน อุเซ็งมาเกะ

2,977.42

2,977.42

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,976.74 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,976.74 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850919 วันที่ 31/3/2564

84 ขยายเขตฯ นายสันติ หอมหวน

4,124.59

4,124.59

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,123.78 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,123.78 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850969 วันที่ 31/3/2564

85 ขยายเขตฯ นายพิศาล เพชรเส้ง

5,071.20

5,071.20

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,070.73 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,070.73 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850994 วันที่ 31/3/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

86 ขยายเขตฯ นายมูหามัดวอซี อาแว

2,707.17

2,707.17

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,706.03 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,706.03 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001851133 วันที่ 31/3/2564

87 ขยายเขต ฯ น.ส ซูรียานี ปูเตะ

6,308.51

6,308.51

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
6,307.65 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
6,307.65 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001851012 วันที่ 31/3/2564

88 ขยายเขตฯ น.ส อารินี ติงระยะ

3,927.00

3,927.00

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,925.83 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,925.83 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850956 วันที่ 31/3/2564

89 ขยายเขต ฯ นายประชา กุลบุตรดี

5,528.50

5,528.50

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,527.62 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,527.62 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001851040 วันที่ 31/3/2564

90 ขยายเขตฯ นายอิบรอเฮม บือแน

2,145.91

2,145.91

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,145.35 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,145.35 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850928 วันที่ 31/3/2564

91 ขยายเขตฯ ปัตตีเมาะ แนลูแล

3,984.51

3,984.51

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,982.54 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,982.54 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850911 วันที่ 31/3/2564

92 ขยายเขตฯ น.ส ฟายดา วาเต๊ะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001851003 วันที่ 31/3/2564

93 ขยายเขต นายเจะมะ เจะมะ

2,948.28

2,948.28

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,755.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,755.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850902 วันที่ 31/3/2564

94 ขยายเขตฯ นิซาร์ สะนอยันยา

2,899.52

2,899.52

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,898.63 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,898.63 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001850938 วันที่ 31/3/2564

หจก.เคเฮ้าส์ ส้านักงานใหญ่
56-64 ถ.ภูมาชีพ อ.เมือง จ. คุณสมบัติครบถ้วน
ยะลา 95000 วงเงิน
และราคาเหมาะสม
24,300.00 บาท

เลขที่ 3001848461 วันที่ 25/3/2564

95

จัดซือครุภัณฑ์ประจ้าแผนกบริการ
ลูกค้าและการตลาด
ไม่มีการจัดซือ/จัดจ้าง

24,300.00

24,300.00

หจก.เคเฮ้าส์ ส้านักงานใหญ่
56-64 ถ.ภูมาชีพ อ.เมือง จ.
เฉพาะเจาะจง
ยะลา 95000 วงเงิน
24,300.00 บาท
คัดเลือก

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ไม่มีการจัดซือ/จัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ประกวดราคา
เชิญชวน
e-bidding

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

