แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 เมษำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

1

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน
ประจาเดือน มี.ค. 2564

3,980.40

2

ค่าวัสดุสานักงานฯ (จ้างทาตรายาง)
กฟย.ธต.

2,514.50

3

ค่าจัดซื้อลูกดรัมสร้างภาพ PRINTER
(แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ)

2,889.00

4

ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ
80-3102 ยล.

5

ค่าวัสดุสานักงานฯ (จ้างทาตรายาง)
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

1,765.50

1,765.50 เฉพาะเจาะจง

6

ค่าวัสดุสานักงานฯ (TONER HP)
กฟย.ธต.

6,848.00

7

ค่าบารุงบริเวณสานักงานฯ

8

ค่าจัดซื้อน้าดื่ม ประจาเดือน มี.ค.
64

9

ค่าวัสดุสานักงานฯ(ตลับหมึก
Samsung) ผบง.

10 ค่าวัสดุสานักงานฯ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

นางสีตีรอเม๊าะ มากาเต วงเงิน นางสีตีรอเม๊าะ มากาเต วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม
3,720.00 บาท
3,720.00 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน,
ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก วงเงิน
ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก วงเงิน
2,514.50 เฉพาะเจาะจง
ราคาเหมาะสม
2,350.00 บาท
2,350.00 บาท
3,980.40 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
เลขที่ 2000452996 วันที่ 9/4/2564
เลขที่ 2000453106 วันที่ 9/4/2564

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000453262 วันที่ 9/4/2564

สถานตรวจสภาพรถ อิควาน
ตรวจสภาพรถ วงเงิน
300.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000453074 วันที่ 9/4/2564

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก วงเงิน
1,650.00 บาท

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก วงเงิน
1,650.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000453021 วันที่ 9/4/2564

6,848.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 6,848.00 บาท

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 6,848.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000453223 วันที่ 9/4/2564

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000466050 วันที่ 17/4/2564

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000466052 วันที่ 17/4/2564

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000466057 วันที่ 17/4/2564

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000466068 วันที่ 17/4/2564

321.00

4,173.00

1,280.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)
บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)
จากัด วงเงิน 2,889.00 บาท จากัด วงเงิน 2,889.00 บาท
สถานตรวจสภาพรถ อิควาน
321.00 เฉพาะเจาะจง ตรวจสภาพรถ วงเงิน
300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
4,173.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

1,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมานอินโฟเซอร์วิส บริษัท พิมานอินโฟเซอร์วิส
จากัด วงเงิน 1,280.00 บาท จากัด วงเงิน 1,280.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 เมษำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

11 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ

10,382.90

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
10,382.90 เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 10,382.90 (มหาชน) วงเงิน 10,382.90
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500325143 วันที่ 26/4/2564

12 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ

16,418.60

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
16,418.60 เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 16,418.60 (มหาชน) วงเงิน 16,418.60
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500325174 วันที่ 26/4/2564

13 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ

34,635.50

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
34,635.50 เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 34,635.50 (มหาชน) วงเงิน 34,635.50
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500325143 วันที่ 26/4/2564

14 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ

57,716.40

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
57,716.40 เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 57,716.40 (มหาชน) วงเงิน 57,716.40
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500325143 วันที่ 26/4/2564

15 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ

29,071.80

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
29,071.80 เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 29,071.80 (มหาชน) วงเงิน 29,071.80
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500325143 วันที่ 26/4/2564

16 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงฯ

37,156.80

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
37,156.80 เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 37,156.80 (มหาชน) วงเงิน 37,156.80
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท
คุณสมบัติครบถ้วน
บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด
บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด
4,592.44 เฉพาะเจาะจง
,ราคาเหมาะสม
วงเงิน 4,592.44 บาท
วงเงิน 4,592.44 บาท

เลขที่ 2500325143 วันที่ 26/4/2564

17

ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์
เลขทะเบียน 80-7040 ยล

4,592.44

18

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน
ประจาเดือน มี.ค. 2564

1,990.20

1,990.20 เฉพาะเจาะจง

นายพ่วง ซิ้นเส้ง วงเงิน
1,860.00 บาท

นายพ่วง ซิ้นเส้ง วงเงิน
1,860.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532421 วันที่ 28/4/2564

19 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

4,990.00

4,990.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์
วงเงิน 4,990.00 บาท

ร้าน ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์
วงเงิน 4,990.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2100124760 วันที่ 28/4/2564

เลขที่ 2000533065 วันที่ 28/4/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 เมษำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532855 วันที่ 28/4/2564

ค่าวัสดุสานักงานฯ (ตลับหมึก
20 RICOH) แผนกบริการลูกค้าและ
การตลาด

2,669.65

2,669.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด วงเงิน 2,669.65 บาท จากัด วงเงิน 2,669.65 บาท

21 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

2,439.60

2,439.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
2,280.00 บาท
2,280.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532443 วันที่ 28/4/2564

4,387.00

4,387.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
4,100.00 บาท
4,100.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532481 วันที่ 28/4/2564

267.50

267.50 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 250.00 บาท

ร้าน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 250.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000533009 วันที่ 28/4/2564

535.00

องค์การบริหารส่วนตาบล
535.00 เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

องค์การบริหารส่วนตาบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000533104 วันที่ 28/4/2564

ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์ วงเงิน
7,145.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000533365 วันที่ 28/4/2564

22

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
มิใช่ของ กฟภ. (กฟย.ธต.)

23 ค่าวัสดุสานักงานฯ
24

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
ประจาเดือน เมษายน 2564

25

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
มิใช่ของ กฟภ. (กฟย.ธต.)

26

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
ประจาเดือน เมษายน 2564

27 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน
ค่าวัสดุสานักงานฯ (ตลับหมึก
28 RICOH) แผนกก่อสร้างและสาร
บรรณ
29

ค่าวัสดุสานักงานฯ (ตลับหมึก
RICOH) แผนกธุรการและสารบรรณ

ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์ วงเงิน
7,145.00 บาท

7,145.00

7,145.00 เฉพาะเจาะจง

32.10

32.10 เฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตาบลธาร องค์การบริหารส่วนตาบลธาร
โต วงเงิน 30.00 บาท
โต วงเงิน 30.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532395 วันที่ 28/4/2564

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
700.00 บาท
700.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532667 วันที่ 28/4/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532709 วันที่ 28/4/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532803 วันที่ 28/4/2564

5,339.30

5,339.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด วงเงิน 5,339.30 บาท จากัด วงเงิน 5,339.30 บาท

2,669.65

2,669.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด วงเงิน 2,669.65 บาท จากัด วงเงิน 2,669.65 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
30

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
ประจาเดือน มี.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
32.10

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 เมษำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

องค์การบริหารส่วนตาบลธาร องค์การบริหารส่วนตาบลธาร
โต วงเงิน 30.00 บาท
โต วงเงิน 30.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532395 วันที่ 28/4/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000532948 วันที่ 28/4/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000574341 วันที่ 11/4/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001856572 วันที่ 19/4/2564

32.10 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ยะลาเครื่องเขียน
ร้าน ยะลาเครื่องเขียน
2,095.00 เฉพาะเจาะจง (1999) สานักงานใหญ่ วงเงิน (1999) สานักงานใหญ่
2,095.00 บาท
วงเงิน 2,095.00 บาท

ค่าวัสดุสานักงานฯ (วัสดุ/อุปกรณ์
31
เครื่องเขียน)

2,095.00

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันรถยนต์ฯ
80-7555 ยล. (ตามวาระ)

6,880.53

33 ซ่อมแซมรถยนต์ 80-7740 ยล.

20,736.60

20,736.60 เฉพาะเจาะจง

1,219.80

1,219.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
1,140.00 บาท
1,140.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001856934 วันที่ 19/4/2564

1,140.00

1,140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
1,140.00 บาท
1,140.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001856934 วันที่ 19/4/2564

32

34

ค่าพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)น.สซู
รียานี ปูเตะ

35 ค่าวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

6,880.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์
จากัด วงเงิน 6,880.53 บาท จากัด วงเงิน 6,880.53 บาท
เอส พี แทรคเตอร์ วงเงิน
20,736.60 บาท

เอส พี แทรคเตอร์ วงเงิน
20,736.60 บาท

36

ค่าวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)นาย
มะรุกมาน สียะ

866.70

866.70 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
810.00 บาท
810.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001856925 วันที่ 19/4/2564

37

ค่าวัสดุเข้างาน (ปูน ทราย หิน)นาย
มาหะมะ แมะแยะ

941.60

941.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
880.00 บาท
880.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001856887 วันที่ 19/4/2564

38 ขยายเขตฯ น.ส ซูบัยดะห์ ลาเตะ

2,018.22

2,018.22 เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,018.02 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,018.02 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858263 วันที่ 21/4/2564

39 ขยายเขตฯ นายสุชาติ บัวเนี่ยว

3,519.06

3,519.06 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,288.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,288.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858661 วันที่ 21/4/2564

21,024.73

21,024.73 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
19,646.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
19,646.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858603 วันที่ 21/4/2564

40 ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบ้านผ่านศึก

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 เมษำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,194.48

2,194.48 เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,193.50 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,193.50 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858315 วันที่ 21/4/2564

9,636.18

9,636.18 เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858308 วันที่ 21/4/2564

43 ขยายเขตฯ คฟม.บ้านปุยุด

68,902.58

68,902.58 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
64,393.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
64,393.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858582 วันที่ 21/4/2564

44 ขยายเขตฯ นายลีเปง หามะ

4,675.14

4,675.14 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,368.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,368.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858646 วันที่ 21/4/2564

17,788.03

17,788.03 เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
17,783.40 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
17,783.40 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858324 วันที่ 21/4/2564

46 ขยายเขตฯ ร.ร เขื่อนบางลาง

1,252.31

1,252.31 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,170.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,170.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858550 วันที่ 21/4/2564

47 ค่าจัดซื้อยีโลท์ 8" (มอก.)

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา ไทยวัฒน์ วงเงิน
9,600.00 บาท

หจก.ยะลา ไทยวัฒน์ วงเงิน
9,600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001858277 วันที่ 21/4/2564

48 ขยายเขต ฯ นางกาหลง จินนุพันธ์

2,739.66

2,739.66 เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,739.20 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,739.20 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858328 วันที่ 21/4/2564

49 ขยายเขตฯ นายนาวาวี เบ็ญวลี

3,030.88

3,030.88 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,832.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,832.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858541 วันที่ 21/4/2564

50 ขยายเขตฯ นางปราณี ดือเระ

8,665.91

8,665.91 เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,664.86 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
8,664.86 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858295 วันที่ 21/4/2564

51 ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะบ้านศรีนคร

8,942.06

8,942.06 เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,356.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
8,356.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001858636 วันที่ 21/4/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
48,845.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ ราคาเหมาะสม
ราคาต่าสุด
วงเงิน 48,845.50 บาท
วงเงิน 48,845.50 บาท

เลขที่ 3001860158 วันที่ 23/4/2564

41 ขยายเขตฯ นางเจียร เจริญยศ
42

45

ขยายเขตฯ หม้อแปลงไฟทางหลวง
ไอลีแป

ขยายเขตฯ ปป.ต้ังเสริมหม้อแปลง
บ. บือราเป๊ะ (ดือรีแยหะยี)

ค่าจ้างเหมาฯ ซ่อมแซมรถยนต์ฯ
52
80-3102 ยล.

48,845.50

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ค่าจ้างเหมาฯ ซ่อมรถยนต์ฯ
53
80-2022 ยล.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
13,064.70

54

ค่าวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)ของ
งานนายอาหามะ เจ๊ะดอมะ

2,963.90

55

ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ฯ
80-7555 ยล.

2,461.00

56

จ้างเหมาตัดฯ ต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายแรงสูง (ตามวาระ)

57

จ้างเหมาตัดฯ ต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายแรงสูง (ตามวาระ)
ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

53,208.21
72,802.43

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 เมษำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

คุณสมบัติครบถ้วน
13,064.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลา เอส.พี. แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี. แทรคเตอร์ ราคาเหมาะสม
ราคาต่าสุด
วงเงิน 13,064.70 บาท
วงเงิน 13,064.70 บาท

เลขที่ 3001860144 วันที่ 23/4/2564

รำคำกลำง

2,963.90 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
2,770.00 บาท
2,770.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
วงเงิน 2,461.00 บาท
วงเงิน 2,461.00 บาท
นายมูฮัมหมัด มะแซ วงเงิน นายมูฮัมหมัด มะแซ วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
53,208.21 เฉพาะเจาะจง
,ราคาเหมาะสม
44,450.00 บาท
44,450.00 บาท
2,461.00 เฉพาะเจาะจง

72,802.43 เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
ประกวดราคา
เชิญชวน
e-bidding

น.ส.หัสเมาะห์ กาโฮง วงเงิน
61,000.00 บาท

น.ส.หัสเมาะห์ กาโฮง วงเงิน
61,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001860132 วันที่ 23/4/2564
เลขที่ 3001860150 วันที่ 26/4/2564
เลขที่ 3001858870 วันที่ 22/4/2564
เลขที่ 3001858860 วันที่ 22/4/2564

