แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ค่าน้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
4 กค 1923 กทม.

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจ. ทีเอช ออย์ ส้านักงานใหญ่ บจ. ทีเอช ออย์ ส้านักงาน
คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 1,000.00 บาท
ใหญ่ วงเงิน 1,000.00 บาท ,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2100195386 วันที่ 1/7/2564

2

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน
ประจ้าเดือน มิ.ย. 2564

5,136.00

5,136.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฟัตฮียะห์ กาเซ็ง
วงเงิน 4,800.00 บาท

นางสาวฟัตฮียะห์ กาเซ็ง
วงเงิน 4,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000845627 วันที่ 5/7/2564

3

ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างฯ

1,930.00

1,930.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
1,930.00 บาท

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
1,930.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000845645 วันที่ 5/7/2564

4

ค่าจัดซือซ่อมอุปกรณ์ในส้านักงานฯ

4,001.80

4,001.80

เฉพาะเจาะจง

ร้านฮาฟิส การไฟฟ้า วงเงิน
3,740.00 บาท

ร้านฮาฟิส การไฟฟ้า วงเงิน
3,740.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000870186 วันที่ 8/7/2564

5

ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดส้านักงานฯ
(เจลและแอลกอฮอล์)

1,316.10

1,316.10

เฉพาะเจาะจง

ร้านบันนังสตา เภสัช วงเงิน
1,230.00 บาท

ร้านบันนังสตา เภสัช วงเงิน
1,230.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000870125 วันที่ 8/7/2564

6

กฟส.บสต. ค่าน้ามัน (Fleet Card)
จ้านวน 17 ชุด

ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 29,941.20 (มหาชน) วงเงิน 29,941.20
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2100205773 วันที่ 12/7/2564

7

กฟส.บสต. จัดซืออุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ฯ

8

กฟส.บสต. ค่าน้ามัน (Fleet Card)
จ้านวน 14 ชุด

9

กฟส.บสต. ค่าน้ามัน (Fleet Card)
จ้านวน 20 ชุด

กฟส.บสต. ค่าน้ามัน (Fleet Card)
10
จ้านวน 6 ชุด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

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

รำคำกลำง

29,941.20

29,941.20

203.30

203.30

55,489.60

31,651.90

8,210.10

เลขที่ 2000879812 วันที่ 12/7/2564

55,489.60

ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 55,489.60 (มหาชน) วงเงิน 55,489.60
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500582763 วันที่ 19/7/2564

31,651.90

ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 31,651.90 (มหาชน) วงเงิน 31,651.90
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500582763 วันที่ 19/7/2564

ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 8,210.10
บาท

เลขที่ 2500582763 วันที่ 19/7/2564

8,210.10

ร้าน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 190.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 190.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
(มหาชน) วงเงิน 8,210.10
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
11

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
กฟส.บสต. จัดซือน้าดื่ม
ประจ้าเดือน มิ.ย. 64

กฟส.บสต.จัดซือน้ามัน เพื่อใช้ตัด
12 หญ้าบริเวณส้านักงานฯ
ประจ้าเดือน มิ.ย.2564
กฟส.บสต. ค่าน้ามัน (Fleet Card)
13
จ้านวน 17 ชุด
กฟส.บสต. ค่าน้ามัน (Fleet Card)
14
จ้านวน 19 ชุด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000879833 วันที่ 12/7/2564

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000879848 วันที่ 12/7/2564

29,941.20

ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 29,941.20 (มหาชน) วงเงิน 29,941.20
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500582763 วันที่ 19/7/2564

33,182.50

33,182.50

ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 33,182.50 (มหาชน) วงเงิน 33,182.50
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500582763 วันที่ 19/7/2564

29,941.20

15

กฟส.บสต. จัดซือวัสดุส้านักงาน
(ตลับหมึก RICOH)

2,669.65

2,669.65

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
คุณสมบัติครบถ้วน
จ้ากัด วงเงิน 2,669.65 บาท จ้ากัด วงเงิน 2,669.65 บาท ,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000896683 วันที่ 14/7/2564

16

กฟส.บสต. จัดซือกระดาษ A4
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564

1,123.50

1,123.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 1,123.50 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000896817 วันที่ 14/7/2564

17

กฟส.บสต. จ้างซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กฉ 129 ยล

6,350.00

6,350.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ.เอ็น.ออดิโอคาร์ วงเงิน ร้าน เอ.เอ็น.ออดิโอคาร์ วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
6,350.00 บาท
6,350.00 บาท
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000896767 วันที่ 14/7/2564

18

กฟส.บสต. จัดซือวัสดุส้านักงาน
(ตลับหมึก SAMSUNG)

4,173.00

4,173.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 4,173.00 บาท

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 4,173.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000914296 วันที่ 17/7/2564

19

กฟส.บสต. จัดซือวัสดุส้านักงาน
(ตลับหมึก SAMSUNG)

4,173.00

4,173.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 4,173.00 บาท

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 4,173.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000914295 วันที่ 17/7/2564

20

กฟส.บสต. จ้างซ่อมปะยางรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7073 ยล

321.00

321.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านนังสตายานยนต์ วงเงิน
300.00 บาท

ร้านนังสตายานยนต์ วงเงิน
300.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000914297 วันที่ 17/7/2564

21

กฟส.บสต. จัดซือวัสดุส้านักงาน
(ตลับหมึก SAMSUNG)

4,173.00

4,173.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 4,173.00 บาท

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 4,173.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000945660 วันที่ 23/7/2564

หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์
วงเงิน 1,123.50 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

กฟส.บสต. ค่าจ้างบ้ารุงรักษา
22 เครื่องปรับอากาศ และซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศฯ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

29,532.00

29,532.00

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ร้านช่างลี เซอร์วิส วงเงิน
27,600.00 บาท

ร้านช่างลี เซอร์วิส วงเงิน
27,600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001908993 วันที่ 23/7/2564

บจก.ปัตตานีเจริญเทรดดิง
เฉพาะเจาะจง (1972) (ยะลา) วงเงิน
6,280.90 บาท

บจก.ปัตตานีเจริญเทรดดิง
(1972) (ยะลา) วงเงิน
6,280.90 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000951276 วันที่ 29/7/2564

เฉพาะเจาะจง

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง กฉ
23
129 ยะลา

6,280.90

6,280.90

24 ค่าจัดซือน้ากลั่นประจ้าส้านักงาน

340.26

340.26

เฉพาะเจาะจง

ร้านซูเฮง การช่าง วงเงิน
318.00 บาท

ร้านซูเฮง การช่าง วงเงิน
318.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000951273 วันที่ 29/7/2564

25 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-4480 ยล.

588.00

588.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฟาฏิลเซอร์วิส วงเงิน
550.00 บาท

ร้านฟาฏิลเซอร์วิส วงเงิน
550.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000951270 วันที่ 29/7/2564

26 ค่าจ้างท้าตรายาง แผนก ผกป.บสต.

1,123.50

1,123.50

เฉพาะเจาะจง

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก วงเงิน
1,050.00 บาท

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก วงเงิน
1,050.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000951272 วันที่ 29/7/2564

27 จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงสูงตามวาระ

49,150.65

49,150.65

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
43,335.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
43,335.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001897467 วันที่ 1/7/2564

28 จ้างเหมา นายตอเบร์ มะแตหะ

2,951.53

2,951.53

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,758.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,758.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896808 วันที่ 1/7/2564

29 จ้างเหมา ฯ นายอิสมาแอ อาแว

4,559.90

4,559.90

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,261.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,261.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896777 วันที่ 1/7/2564

30 จ้างเหมานางอ้าพร บายคายคม

10,906.32

10,906.32

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
10,190.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
10,190.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896796 วันที่ 1/7/2564

31 จ้างเหมาฯ นายดือรอนิง ดือราแม

2,913.43

2,913.43

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,721.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,721.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896772 วันที่ 1/7/2564

32 จ้างเหมา รอซีดะห์ มะนุแซ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896727 วันที่ 1/7/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

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

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

33 จ้างเหมา นายอานาฟี สาระนะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896723 วันที่ 1/7/2564

51,063.60

51,063.60

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
43,870.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
43,870.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001897469 วันที่ 1/7/2564

35 จ้างเหมาฯ ปาตีเมาะ โตะอาลี

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896766 วันที่ 1/7/2564

36 จ้างเหมาฯ นายทวี จงกลพืช

2,977.42

2,977.42

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,782.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,782.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896827 วันที่ 1/7/2564

37 จ้างเหมาฯ นายอับดุลเลาะ ยูโซะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896743 วันที่ 1/7/2564

38 จ้างเหมา นาปีเซาะ เปาะอามา

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896753 วันที่ 1/7/2564

39 จ้างเหมา ย้ายเสา ซูฮัยนีร์ สะแม

2,261.98

2,261.98

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,260.91 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,260.91 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896759 วันที่ 1/7/2564

จ้างเหมา ฯ ซอยหน้าตลาดเขื่อน
บางลาง

24,752.68

24,752.68

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
24,750.17 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
24,750.17 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896733 วันที่ 1/7/2564

41 จ้างเหมา อาซูรา นิเลาะ

7,168.47

7,168.47

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,699.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,699.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001896815 วันที่ 1/7/2564

42 จัดซือยีโบลท์ 8"(มอก.)

5,136.00

5,136.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
4,800.00 บาท
4,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001897768 วันที่ 2/7/2564

34 จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงสูงตามวาระ

40

รำคำกลำง

43

จัดซือพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
น.ส. รอสีดะห์ มหามะ

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001899564 วันที่ 7/7/2564

44

จัดซือพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
นางสีตีหาลีเม๊าะ สาเม๊าะ

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
1,940.00 บาท
1,940.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001899552 วันที่ 7/7/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

45

จัดซือพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
น.ส. รอบีอ๊ะ มีเหาะ

46

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันรถยนต์
80-6752 ยะลา

47

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001899565 วันที่ 7/7/2564

10,089.03

10,089.03

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ้ากัด
วงเงิน 10,089.03 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001901318 วันที่ 9/7/2564

ค่าจัดซือวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
หิน)คฟม.2 น.ส.ฮัฟเซาะห์ เจะมามะ

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001901958 วันที่ 12/7/2564

48

ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
ขยายเขตฯน.ส.นูรฮายาตี อาลีมามะ

575.00

575.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
575.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001902052 วันที่ 12/7/2564

49

ค่าจัดซือวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
หิน)คฟม.2 นายยุทธนา สังข์ทอง

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001901971 วันที่ 12/7/2564

50

จ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟทางหลวง
กม.5+750

9,636.18

9,636.18

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904107 วันที่ 15/7/2564

51

จ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟทางหลวง
กม. 8+200

13,196.51

13,196.51

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
13,195.24 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
13,195.24 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904115 วันที่ 15/7/2564

52

จ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟทางหลวง
กม.4+000

9,636.18

9,636.18

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904112 วันที่ 15/7/2564

53

จ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟทางหลวง
กม.6+630 จุดที่ 4 สนามบิน

9,636.18

9,636.18

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904118 วันที่ 15/7/2564

54

จ้างเหมาขยายเขตฯ นางสาวอามี
เนาะ อภิบาลแบ

15,814.77

15,814.77

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,779.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,779.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904090 วันที่ 15/7/2564

55

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-3102
ยะลา

17,173.50

17,173.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี. แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี. แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 17,173.50 บาท
วงเงิน 17,173.50 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001904126 วันที่ 15/7/2564

56

จ้างเหมาขยายเขตฯ นางสะริรัตน์
นิ่มด้า

6,196.93

6,196.93

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,791.00 บาท

เลขที่ 3001904086 วันที่ 15/7/2564

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ้ากัด
วงเงิน 10,089.03 บาท

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
575.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,791.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

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

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

57

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

23,061.71

23,061.71

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
20,330.00 บาท

58

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
รถยนต์ 80-2022 ยะลา

6,370.00

6,370.00

เฉพาะเจาะจง

59

ค่าจ้างขยายเขตฯ ไฟทางหลวง กม.
3+000

9,636.18

9,636.18

60

ค่าจ้างขยายเขตฯ นายสวรรค์ โชค
ศรีนิล

4,356.78

61 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ บต-5492 ยะลา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
20,330.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001905939 วันที่ 15/7/2564

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 6,370.00 บาท

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 6,370.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904121 วันที่ 15/7/2564

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904110 วันที่ 15/7/2564

4,356.78

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,071.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,071.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904060 วันที่ 15/7/2564

40,253.40

40,253.40

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 40,253.40 บาท
วงเงิน 40,253.40 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001904129 วันที่ 15/7/2564

62

ค่าจ้างขยายเขตฯ ไฟทางหลวง กม.
0+000

9,635.18

9,635.18

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
9,635.35 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904105 วันที่ 15/7/2564

63

ค่าจ้างขยายเขตฯ นางสาวรอเม๊าะ
ฮะซา

10,039.04

10,039.04

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,381.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
9,381.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904069 วันที่ 15/7/2564

64

ค่าจ้างขยายเขตฯ นางฟารีดา บือรา
เฮง

7,863.60

7,863.60

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,345.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,345.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904083 วันที่ 15/7/2564

65

ค่าจ้างขยายเขตฯ นายอิสมาแอ แน
แรมาฮาแร

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904075 วันที่ 15/7/2564

66

ค่าจ้างขยายเขต นางสาวรอฮายา
สาและ

21,591.67

21,591.67

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
20,178.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
20,178.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904095 วันที่ 15/7/2564

67

ค่าจ้างขยายเขตฯ นายอารี ไชย
ช้านาญ

5,781.30

5,781.30

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,402.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,402.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001904044 วันที่ 15/7/2564

68

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

33,179.95

33,179.95

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน นางสาวฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน
27,500.00 บาท
27,500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001905865 วันที่ 16/7/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง บต
5745 ยล.

5,150.00

5,150.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 5,150.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001909059 วันที่ 19/7/2564

70 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-3378 ยล.

48,321.20

48,321.20

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 48,321.20 บาท
วงเงิน 48,321.20 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001909033 วันที่ 23/7/2564

14,400.00

14,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 14,400.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 14,400.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001912160 วันที่ 30/7/2564

96,300.00

96,300.00

เฉพาะเจาะจง

นายอามะ เจะอุมา วงเงิน
90,000.00 บาท

นายอามะ เจะอุมา วงเงิน
90,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
และราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001903439 วันที่ 14/7/2564

69

71
72

จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ บต
5745 ยล.
จ้างเหมางานติดตังมิเตอร์ฯประจ้าปี
2564(เพิ่มเติม)
ไม่มีการจัดซือ/จัดจ้าง
ไม่มีการจัดซือ/จัดจ้าง

คัดเลือก
ประกวดราคา
เชิญชวน
e-bidding

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 5,150.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

